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ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
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• Bulgarian homes network •

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 9800	деца	от	първи	до	
дванадесети	клас	от	цяла-
та	област	прекрачиха	вче-
ра	училищния	праг.	Новата	
учебна	 година	 бе	 открита	
тържествено	 във	 всички	
училища.	 Най-много	 се	
вълнуваха	 първокласници-
те.	В	областта	те	са		750,	в	
община	Габрово	-	393.
	 Точно	 в	 10	 часа	 учи-
лищната	 камбанка	 при-
зова	 възпитаниците	 на	
Националната	 Априло-
вска	 гимназия	 в	 двора.	
Тържествено	 бе	 внесено	
знамето	 на	 училището,	
поднесени	бяха	цветя	пред	
гроба	 на	 патрона	 Васил	
Априлов.
	 	 	 В	 поздравителното	 си	

слово	 директорът	 на	 гим-
назията	 Снежана	 Рачевиц	
каза:	„Това	е	185-та	година	
на	Априловската	гимназия.			
Годината	е	начало	и	първа	
стъпка	 на	 учениците	 от	
осми	 клас.	 Навлизането	
в	 гимназиалния	 етап	 на	
образованието	 е	 сериоз-
но	 предизвикателство	 за	
всеки	 млад	 човек.	 До-
бре	 дошли	 в	 априловата	
общност,	 посрещаме	 ви	 с	
вълнение	и	обич,	надежда	
и	 увереност,	 че	 вие	 сте	
нашето	вдъхновение	и	бъ-
деще.
						Нашите	деветокласни-
ци	 ще	 се	 преборят	 тази	
година	 с	 новите	 учебни	
предмети	 и	 усвояването	
на	 някои	 от	 тях	 на	 чужд	
език.	 За	 десетокласници-

те	 предстои	 изпитание	 и	
сериозна	проверка	в	края	
на	 учебната	 година	 -	 на-
ционалното	външно	оценя-
ване	 по	 български	 език	 и	
математика	и	завършване-
то	 на	 първи	 гимназиален	
етап.	 А	 за	 учениците	 от	
единадесети	 и	 дванадесе-
ти	 клас	 предстои	 година	
на	съдбовни	решения,	ста-
ва	 дума	 за	 предстоящия	
финал	 на	 тяхното	 юноше-
ство	и	за	избора	на	пътя,	
по	 който	ще	 продължат	 в	
самостоятелния	 си	 живот.	
Не	 пропускайте	 тези	 ми-
гове	от	 своя	живот,	 не	 ги	
подценявайте.	 Постарайте	
се	 всеки	 ден	 от	 предсто-
ящата	 учебна	 година	 да	
добавяте	 частица	 знания	
и	 мъдрост,	 които	 ще	 ви	

гарантират	 увереност	 и	
самочувствие	 в	 утрешния	
ден.	
	 Поздравявам	 с	 нова-
та	 учебна	 година	 всички	
ученици	 и	 учители	 -	 съ-
мишленици	 и	 съучастници	
на	мисията	на	българското	
образование	и	наследници	
на	 духа	 на	 създателя	 на	
новобългарското	 светско	
образование	 и	 патрон	 на	
нашето	училище	Васил	Ап-
рилов.	
	 Пожелавам	 една	 пъл-
ноценна,	 смислена	 и	 из-
пълнена	с	 удовлетворение	
година.	 Нека	 всяко	 ваше	
усилие	 получи	 ответ,	 из-
разен	 чрез	 обичта,	 дове-
рието	и	успеха	на	нашите	
ученици“.

продължава на стр. 3

9800 äецà прекрàчихà училищния прàã 
Новата учебна година бе открита тържествено във всички училища на Габровска област

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 „Дуалното	висше	обра-
зование	 е	 във	 фокуса	 на	
политиките	 на	 Министер-
ството	 на	 образованието.	
Инженерно-техническите	
специалности	 са	 приори-
тетни.	В	тази	област	през	
следващите	две	години	ще	
има	 голямо	 развитие,	 ще	
има	 подкрепа	 както	 през	
националния	бюджет,	 така	
и	чрез	ОП	„Наука,	образо-
вание	и	интелигентен	рас-
теж“.	Работи	се	по	проме-
ни	 на	 Закона	 за	 висшето	
образование.	
	 Част	 от	 тях	 са	 да	 се	
стимулират	 конкретни	 на-
правления,	 образованието	

за	 инженери,	 за	 специал-
ности	 в	 енергетиката,	 во-
дно	строителство,	електро-
ника,	 информатика,	 педа-
гогика	да	стане	безплатно.	
	 За	 студентите	 ще	 има	
допълнителни	 стимули	
-	 стипендии	 за	 отличен	
успех,	 допълнителни	 сти-
пендии	за	включване	в	ду-
ална	 форма	 на	 обучение“,	
каза	 заместник-министъ-
рът	 на	 образованието	 и	
науката	Деница	Сачева.	
	 Тя	 откри	 в	 Габрово	
конференция	 за	 дуалното	
обучение	на	 тема	 „Обуче-
ние	на	работното	място	и	
активно	 учене	във	 висше-
то	 инженерно	 образова-
ние“.																стр. 2 

Деницà Сàчевà: "Оáмисляме оáрàзовàнието 
зà инженери äà стàне áезплàтно"

БояНА ПЕНЧЕВА

	 След	успеха	на	„Звезд-
ни	градове	01”	Обсервато-
рия	 за	 идеи	 2Д	 инициира	
още	 по-мащабен	 проект	
от	 същата	 серия,	 наречен	
„Звездни	градове	02”.
	 Във	 второто	 издание	
на	 Звездни	 градове	 ще	
се	 включат	 деца	 на	 въз-
раст	от	10	до	15	години	от		
Габрово	 и	 други	 градове	
на	България.
	 Проектът	 стартира	 на	
23	 септември	 в	 базата	 на	
ИМКА	–	Габрово	и	ще	про-
дължи	до	5	октомври.	

	 	 Участниците	 и	 при-
влечените	специалисти	ще	
изградят	мини	биосфера	с	
размери	 80/100/140	 см,	 в	
която	ще	се	засадят	опре-
делени	 видове	 растения,	
ще	 се	 имитира	 микрокли-
мат,	 ще	 се	 вградят	 жи-
вотоподдържащи	 системи	
и	 накрая	 сферата	 ще	 се	
капсулира.	 Целта	 е	 да	 се	
проследят	 живота	 и	 про-
блемите	 в	 затворената	
екосистема.
	 От	60-те	години	на	ми-
налия	 век	 до	 днес	 в	 раз-
лични	точки	на	света	

продължава на стр. 2

Децà кàпсулирàт екосистемà 
в Гàáрово, вäъхновени от 
àризонскàтà „Биосферà” 2

	 Справката	за	това	как-
ви	 лични	 данни	 са	 били	
неправомерно	разпростра-
нени	може	да	се	направи	
на	 адрес:	 https://check.
nra.bg/.	 Проверката	 изис-
ква	 въвеждане	 на	 персо-
нален	 идентификационен	
код	(ПИК),	издаден	в	сало-
на	на	НАП	за	обслужване	
на	 клиенти	 на	 ул.	 „Радец-
ка“	 №	 11,	 или	 квалифи-
циран	 електронен	 подпис	
(КЕП),	който	съдържа	ЕГН.	
От	гражданите	се	изисква	
само	предоставяне	на	до-
кумент	за	самоличност.
					Българските	граждани,	

които	не	разполагат	с	ПИК	
и	 КЕП,	 живеят	 дългосроч-
но	в	чужбина	и	нямат	въз-
можност	да	посетят	офиса	
ни,	 могат	 да	 получат	 ин-
формация	 на	 телефонния	
номер	за	връзка	с	НАП	от	
чужбина,	 който	 е	 	+359	 2	
9859	6801.	След	свързване	
експерт	на	НАП	ще	зададе	
контролни	 въпроси	 с	 цел	
идентификация	 и	 предос-
тавяне	на	нужната	инфор-
мация.	 Обща	 информация	
за	чуждестранните	лица	е	
публикувана	в	английската	
версия	 на	 създадения	 по	
темата	сайт.	

НАП: „Приложението зà непрàвомерно 
рàзпрострàнените лични äàнни нà 
ãàáровци вече е äостъпно"  

СВЕтозАр ГАтЕВ
	 100-годишният	 юбилей	 на	 футболната	 игра	 в	
Габрово	ще	бъде	отбелязан	тържествено	тази	събота	
на	стадион	„Христо	Ботев“.	Датата	21	септември	не	
е	избрана	случайно.	Точно	на	този	ден	преди	век	се	
е	изиграл	първият	официален	футболен	мач	в	Габро-
во.	На	 тогавашния	 колодрум,	 където	 в	момента	 се	
намира	„Буря“	АД,	местният	тим	е	приел	състава	на	
Горна	 Оряховица.	 Срещата	 завършва	 при	 резултат	
1:0	за	отбора	на	Габрово.	Препратка	към	онзи	мач	
отпреди	100	години	ще	има	и	в	предстоящото	чест-
ване.	 В	 програмата	 е	 предвидена	 футболна	 среща	
между	ветераните	на	двата	града,	която	ще	започне	
в	17.30	ч.	Преди	това	на	терена	ще	излязат	малките	
футболисти	на	Габрово	и	Г.	Оряховица,	участници	в	
първенствата	по	Футбол	7	и	Футбол	9.								стр. 8

Гàáрово прàзнувà 100 ãоäини орãàнизирàн 
футáол тàзи съáотà нà стàäион "Õристо Ботев"

СтЕФКА БУрМоВА

	 Вчера	 за	 55-та	 поред-
на	година	габровският	Тех-
нически	 университет	 по-
срещна	 своите	 пъвокурс-
ници.	
	 В	 препълненото	фоайе	
на	 Университетската	 биб-
лиотека	новото	студентско	
попълнение	 на	 висшето	
учебно	заведение	в	Габро-
во	 беше	 посрещнато	 от	
ректора	 на	 университета	
проф.	дтн	инж.	Райчо	Ила-
рионов.	
	 Той	 отправи	 към	 тях	
своите	 напътствени	 думи,	

в	 които	 подчерта,	 че	 за	
да	 бъдат	 добри	 специали-
сти,	 е	 важно	 да	 проявят	
упоритост,	 трудолюбие	 и	
последователност	 в	 усво-
яването	на	нелеката	инже-
нерна	 професия.	 „Специа-
листи,	 завършили	 габров-
ския	 университет,	 работят	
в	 предприятията	 и	 заво-
дите,	в	научните	институти	
и	университетите	в	цялата	
страна	и	в	чужбина“	–	за-
яви	 в	 приветственото	 си	
слово	 той.	 И	 допълни,	 че	
немалка	 част	 от	 тях	 вече	
развиват	 собствен	 бизнес	
или	 са	 ръководители	 във	

водещи	 компании	 в	 реги-
она	и	страната.	
	 Като	пример,	който	да	
следват	 новите	 габровски	
студенти,	 ректорът	 посочи	
инж.	 Николинка	 Хинкова,	
която	 е	 завършила	 ТУ	 и	
е	 съсобственик	 в	 няколко	
компании,	част	от	които	и	
управлява.	
	 Проф.	 Иларионов	 от-
беляза	 още,	 че	 завърши-
лите	 своето	 образование	
в	 габровския	 университет	
имат	възможност	стр. 8

 

Ректорът нà ТУ - Гàáрово посочи инж. 
Õинковà зà пример нà новите стуäенти

	 Една	 нестандартна	
и	 весела	 надпревара	 за	
майки	с	деца	ще	се	състои	
на	 20	 септември	 в	 парка	
до	 Театъра,	 по-известен	
сред	 габровци	 като	 Гра-
динката	 с	 мечето.	 Общи-
на	Габрово	ще	организира	
приложно	 каране	 на	 бе-
бешки	 и	 детски	 колички	
в	 градска	 среда	 под	 над-
слов	 „Мама	 е	 добър	 „шо-
фьор“.	Събитието	е	част	от	
инициативите	 на	 Община	
Габрово	 за	 Европейската	
седмица	 на	 мобилността,	
която	ще	се	проведе	в	пе-
риода	 16	 –	 22	 септември.	
Водещата	 тема	 за	 2019-а	
е	„Безопасно	ходене	и	ко-
лоездене“,	а	подканващата	

фраза	–	„Върви	с	нас!“.	
	 В	 „Мама	е	добър	 „шо-
фьор“	ще	бъдат	демонстри-
рани	умения	по	приложно	
управление	 на	 бебешки	 и	
детски	 колички	 в	 градска	
среда.	 За	 участниците	 в	
състезанието	 е	 подготвен	
маршрут,	 по	 който	 –	 за-
едно	 с	 дете	 в	 количка,	
ще	 бягат	 в	 дисциплина-
та	 „Слалом	 между	 кону-
си“.	 По	 пътя	 си	 майките	
с	 колички	 ще	 трябва	 да	
покажат	знания	за	раздел-
ното	 събиране	 на	 отпадъ-
ци,	 изхвърляйки	 правилно	
домашния	боклук,	а	на	фи-
нала	ще	представят	как	се	
слага	 памперс	 на	 бебе…	
на	открито.

Мàйки с колички се състезàвàт 
в ãрàäинкàтà с мечето в петък

Крепосттà „Õотàлич” 
устоя нà вàрвàрите 
и тàзи ãоäинà   4
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e-mail: 100vesti@stovesti.info

Намери ключа за успеха -

Отопление 
нà пелети
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН 
ГОСПОДИНОВ, 
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, 

мОНТИРА, ПУСКА
Справки на тел. 

0887 611 753, 
066 810 410. 

Офис Габрово, 
ул. „Отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 16]
парцЕл - 1000 кв. м, 
в Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
11]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 9]

апарТаМЕнТ на Коле-
лото се продава на тел. 
0896/641-008. [11, 8]
2 дка място, УПИ, в Кие-
вци, цена 35 000 лева, се 
продава на тел. 0889/909-
727. [8, 6]
гарсониЕра с ТЕЦ на ул. 
„Морава“ 4 се продава на 
тел. 0898/657-888. [11, 5]
апарТаМЕнТ - старо 
строителство, над Шива-
ров мост, 87 кв. м, + 
таванска стая - 19 кв. м, 
+ маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, се продава на 
тел. 0893/83-04-02. [5, 4]
къща В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0895/860-963. [5, 4]

дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент от 62 кв. м 
в кв. Бичкиня, сменена 
дограма, ет. 3, има асан-
сьор, цена: 30 000 лв., се 
продава на тел. 0886/851-
016. [5, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 8]

иМоТи даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 11]

поМЕщЕниЕ за търгов-
ски цели/заведение в иде-
ален център отдава под 
наем тел. 0879/03-33-22. 
гарсониЕра на ул. 
„Стефан Караджа“ 25 се 
дава под наем на тел. 
0882/290-451. [11, 9]

оТдаВаМ напълно 
оборудВана дърВо-
дЕлска рабоТилни-
ца. Много изгодЕн 
наЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки на тел. 
0898/574-848. [11, 2]

апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 066/86-59-
43, 0885/642-467. [2, 2]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0876/54-54-40. [5, 
1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
след основен ремонт, в 
кв. Сирмани се дава под 
наем на тел. 0898/93-93-
03. [4, 1]
ноВооТкриТ салон за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 1]

Търси под наЕМ
гарсониЕра В района 
на Еса се търси на тел. 
0895/280-613. [11, 9]

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В габроВска и ВЕ-
ликоТърноВска об-
ласТ изкупуВа тел. 
0889/977-881. [22, 13]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 4]

нощуВки
нощуВки В топ център - 
15 лв. - 0876/731-419. 
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [19, 11]

„Джи пласт“ ООД обявява на обществеността, 
че има намерение да изгради производствено-

складова база в Упи IV-581 от кв. 69, по плана на 
град Габрово, северна зона, II част.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център габрово и горна оряховица
уведомява своите клиенти, че:

 
 На 02.10.2019 г. от 12:30 до 16:30 ч. поради	извършване	на	профилактика	на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозах-
ранването	в	района	на	община	Дряново,	ул.	„К.	Калчев”,	ул.	„М.	Марчевски”,	ул.	
„Осми	март”,	ул.	„Стамболийски”,	ул.	„Р.	Княгиня”,	ул.	„Шипка“	№	1-113,	ул.	„Гурко”,	
ул.	„М.	Преображенски”,	ул.	„К.	Фичето”,	ул.	„Н.	Мушанов”,	ул.	„Хр.	Ботев”,	ул.	„С.	
Йотов”,	 ул.	 „В.	Левски”,	 ул.	 „Иван	Вазов”,	 ул.	 „Даскал	Денко”,	 ул.	 „Ст.	Караджа”,	
ул.	 „Трети	март”,	 ул.	 „Арх.	П.	 Койчев”,	 ул.	 „Арх.	Ал.	 Рашенов”,	 ул.	 „С.	 Руневски”,	
ул.	„Раковски”,	ул.	„Янко	Дряновец”	и	ул.	„Димитър	Далев”. Временни	смущения	в	
електрозахранването	са	възможни от 16:00 до 16:30 ч. в	районите	на	„Шипка”	от	
№	93	до	разклона	за	жК	„Успех”,	„В.	Левски”	от	№	1	до	№	24,	„Ген.	Цончев”,	„Ос-
вобождение”,	„Ангел	Кънчев”,	„Хр.	Дряновски”,	„Хр.	Максимов”,	„Михаил	Бойчинов”,	
„Русчуклийчето”,	„Д.	Стойнов”,	„Бачо	Киро”,	„Поп	Харитон”,	„Панайот	Хитов”,	„Ди-
митър	Панков”,	„Пахомий	Стоянов”,	„Ст.	Стамболов”,	„Братя	Джевреви”,	„Опълчен-
ска”,	„Г.	Измирлиев”,	„П.	Пармаков”,	„Р.	Радославов”,	„Г.	Бенковски”,	„Радецки”,	„М.	
Райкович”,	„Кап.	Райчо”,	„Станционна”,	„Столетов”,	„Стара	планина”,	„Ст.	Караджа”,	
„Хаджи	Димитър”,	„Бузлуджа”,	„Борова	гора”,	„железничарска”,	„Димитър	Благоев”,	
„Димитър	 Крусев”,	 ул.	 „Камен	 Калчев”,	 ул.	 „М.	Марчевски”,	 ул.	 „Осми	март”,	 ул.	
„Стамболийски”,	ул.	„Р.	Княгиня”,	ул.	„Шипка“	№	1-113,	ул.	„Гурко”,	ул.	„М.	Преобра-
женски”,	ул.	„К.	Фичето”,	ул.	„Н.	Мушанов”,	ул.	„Хр.	Ботев”,	ул.	„С.	Йотов”,	ул.	„В.	
Левски”,	ул.	„Иван	Вазов”,	ул.	„Даскал	Денко”,	ул.	„Ст.	Караджа”,	ул.	„Трети	март”,	
ул.	„Арх.	П.	Койчев”,	ул.	„Арх.	Ал.	Рашенов”,	ул.	„Ст.	Руневски”,	ул.	„Раковски”,	ул.	
„Янко	Дряновец”	и	ул.	„Димитър	Далев”.

 На 30.09.2019 г. от 08:00 до 15:00 ч.	поради	извършване	на	профилактика	на	
съоръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахран-
ването	в	района	на	община	Дряново,	„Шипка”	от	№	93	до	разклона	за	жК	„Успех”,	
„В.	Левски”	от	№	1	до	№	24,	„Ген.	Цончев”,	„Освобождение”,	„Ангел	Кънчев”,	„Хр.	
Дряновски”,	 „Хр.	 Максимов”,	 „Михаил	 Бойчинов”,	 „Русчуклийчето”,	 „Д.	 Стойнов”,	
„Бачо	Киро”,	„Поп	Харитон”,	 „Панайот	Хитов”,	 „Димитър	Панков”,	 „Пахомий	Стоя-
нов”,	„Ст.	Стамболов”,	„Братя	Джевреви”,	„Опълченска”,	„Г.	Измирлиев”,	„П.	Парма-
ков”,	„Р.	Радославов”,	„Г.	Бенковски”,	„Радецки”,	„М.	Райкович”,	„Кап.	Райчо”,	„Стан-
ционна”,	„Столетов”,	„Стара	планина”,	„Ст.	Караджа”,	„Хаджи	Димитър”,	„Бузлуджа”,	
„Борова	гора”,	„железничарска”,	„Димитър	Благоев”,	„Димитър	Крусев”.	Временни	
смущения	в	електрозахранването	са	възможни	от 15:00 до 15:30 ч.	в	районите	на	
ул.	 „К.	Калчев”,	 ул.	 „М.	Марчевски”,	 ул.	 „Осми	март”,	 ул.	 „Стамболийски”,	 ул.	 „Р.	
Княгиня”,	ул.	„Шипка“	№	1-113,	ул.	„Гурко”,	ул.	„М.	Преображенски”,	ул.	„К.	Фичето”,	
ул.	„Н.	Мушанов”,	ул.	„Хр.	Ботев”,	ул.	„С.	Йотов”,	ул.	„В.	Левски”,	ул.	„Иван	Вазов”,	
ул.	 „Даскал	Денко”,	 ул.	 „Ст.	Караджа”,	 ул.	 „Трети	март”,	 ул.	 „Арх.	П.	Койчев”,	 ул.	
„Арх.	Ал.	Рашенов”,	 ул.	 „Ст.	 Руневски”,	 ул.	 „Раковски”,	 ул.	 „Янко	Дряновец”	и	 ул.	
„Димитър	Далев”.  
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оря-
ховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:
 В периода 30.09.2019 - 04.10.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	 на	 област	 Габрово,	 село	 Стоевци,	 абонати,	
захранени	от	трафопоста	зад	магазина.
 В периода 24.09.2019 - 27.09.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	 на	 област	 Габрово,	 село	 Стоевци,	 абонати,	
захранени	от	трафопоста	зад	магазина.
 В периода 17.09.2019 - 20.09.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	 на	 област	 Габрово,	 село	 Стоевци,	 абонати,	
захранени	от	трафопоста	зад	магазина.		
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не.  Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 На 03.10.2019 г. от 10:00 до 16:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	
Габрово,	 улица	 „Палатките“,	 улица	 „Козещица“,	 квар-
тал	Радецки,	местност	Баевски	дол,	фирма	„Китрон“,	
„ЕМКО“	ООД,	селата	Стоманеци,	с.	Баевци,	с.	Зелено	
дърво,	с.	Малуша,	местността	Узана,	„Д-р	Тота	Венко-
ва“	и	връх	Шипка.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не. Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 На 17.09.2019 г. от 10:00 до 10:30 ч. поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	са	възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на	 град	
Габрово,	ул.	„Арх.	Атанас	Донков“	№	9-15	и	№	2-4,	ул.	
„Венец“	№	1,	№	22-26	и	№	30-34,	ул.	„Д-р	Тота	Венко-
ва“	№	1-19,	ул.	„Лазурна“	№	1-11,	№	4	и	№	12-16,	ул.	
„Люлякова	градина“	№	10,	ул.	„Светло	бъдеще“	№	22,	
ул.	„Свищовска“	№	70-110,	магазин	„Лидл“	на	ул.	„Сви-
щовска“	№	68	и	Детска	градина	„Младост“,	ул.	„Венец“	
3-1	и	2-28,	ул.	„Хризантема“	1-23	и	2-14,	ул.	„Лазурна“	
12-16,	ул.	„Люлякова	градина“	5-21	и	2-10,	СУ	„Отец	Па-
исий“,	ул.	„Светло	бъдеще”	7,	ул.	„Ген.	Никола	Рязков”	
6,	студентско	общежитие	на	ул.	„Лазурна”.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не.  Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

Деницà Сàчевà: "Оáмисляме оáрàзовàнието 
зà инженери äà стàне áезплàтно"

продължава от стр. 1
	 „През	 последните	 го-
дини	 се	 повиши	 инвести-
торският	интерес	към	Бъл-
гария.		
	 За	инвеститорите	е	ва-
жно	това	какво	се	случва	
с	 младежите	 в	 професио-
налното	 средно	 образо-
вание	 в	 перспектива	 и	
с	 възможностите,	 които	
предлага	 висшето	 обра-
зование	 в	 по-дългосрочен	
период.	Важно	е	какви	са	
възможностите	 за	 създа-
ване	 на	 работни	 места	 в	
резултат	на	това.
	 	 	 	 Изключително	модер-
на	 тема	 е	 сега	 връзката	
на	 образованието	 с	 биз-
неса	 и	 затова	 Министер-
ството	 на	 образование-
то	 се	 опитва	 да	 намери	
най-точния	 баланс.	 Сми-
сълът	 на	 образованието	
е	 да	 даде	 възможности	
за	себереализация,	да	бъ-
дат	 открити	 талантите	 и	
възможностите	 и	 да	 се	
получи	 удовлетворение	 в	
професионален	 план.	 От	
друга	 страна,	 нуждите	 на	
бизнеса	и	работодателите	
са	конкретни	и	точно	фор-
матирани.	От	трета	страна	
е	предизвикателството,	че	
тези,	 които	 започват	 сега	
висшето	 си	 образование,	

ще	 се	 пенсионират	 през	
2070	 година.	 Това	 озна-
чава,	 че	 подготовката	 на	
тези	 млади	 хора	 трябва	
да	бъде	такава,	че	да	из-
държи	половин	век.	Точно	
това	прави	връзката	меж-
ду	 бизнеса	 и	 университе-
тите	 още	 по-предизвика-
телна	 от	 гледна	 точка	 да	
намерим	 най-вярното	 ре-
шение	 работодателите	 да	
бъдат	 сигурни,	 че	 получа-
ват	хора,	които	освен	зна-
нията,	имат	и	практически	
умения.	Но	същевременно	
младите	 хора	 да	 не	 из-
лизат	 от	 университетите	
точно	 форматирани	 само	
за	един	период	от	време.	
Тези	 въпроси	 се	 задават	
във	 всички	 висши	 учебни	
заведения”,	каза	още	тя.
	 В	момента	има	37	 500	
студенти	 по	 технически	
специалности	 в	 цялата	
страна.	Секторите,	в	които	
се	 предвижда	 най-голямо	
нарастване	 на	 доходите,	
са	 професии,	 свързани	 с	
математика,	 технически	 и	
инженерни	 науки.	 В	 тези	
сектори,	 а	 и	 други	 също,	
през	 следващите	 10	 годи-
ни	пенсионерите	ще	бъдат	
една	трета	повече	от	мла-
дите	хора,	които	ще	изли-
зат	 на	 пазара	 на	 труда.	

Очаква	 се	 36	 000	 учители	
в	 страната	 да	 се	 пенси-
онират	 през	 следващите	
8	 години,	 а	 в	 момента	
студентите	 със	 специал-
ност	Педагогика	са	20	000.	
Дори	всички	те	да	влязат	
в	 учителската	 професия,	
отново	 ще	 има	 остър	 де-
фицит	в	това	отношение.
	 В	 момента	 Министер-
ството	 на	 образованието	
работи	по	голям	проект	на	
стойност	 50	 млн.	 лв.,	 фи-
нансиран	 по	 Оперативна	
програма	 „Наука,	 образо-
вание	и	интелигентен	рас-
теж”,	който	е	насочен	към	
модернизация	на	висшите	
учебни	заведения,	като	те	
ще	бъдат	преки	бенефици-
енти	на	тези	средства.	Ще	
могат	да	кандидатстват	по	
проекти	между	1	и	3	млн.	
лв.,	 като	 акцентът	 е	 пре-
дприемачество,	 иновации	
и	 цифрова	 трансформа-
ция.
	 Конференцията	 се		
проведе	в	рамките	на	про-
екта	 „Клъстер	 -	 стажове	
за	 подготвени	 за	 индус-
трията	 бъдещи	 инжене-
ри“,	в	който	си	партнират	
представители	 на	 наука-
та,	 бизнеса,	 образование-
то	 и	 местните	 власти	 от	
България,	 Австрия	 и	 Пол-

ша.	 Сред	 лекторите	 бяха	
представители	на	бизнеса,	
образователните	 среди,	
работодателските	 органи-
зации,	 както	 и	 гости	 от	
Технологичния	 универси-
тет	в	полския	град	Гданск.
	 Директорът	 на	 Га-
бровската	 търговско-про-
мишлена	 палата	 Галина	
Михнева	 сподели	 някои	
статистически	 данни,	 на-
блюдения	 и	 анализи	 за	
развитието	 на	 промишле-
ността	в	областта,	за	нуж-
дата	 от	 инженерни	 кадри	
и	за	перспективите	в	тази	
област.	
	 „Габровска	 област	 по	
процент	 на	 висшисти-
те	 падна	 под	 средния	 за	
страната.	 Докато	 в	 пе-
риода	 2000-2005	 година	
процентите	 бяха	 5	 над	
средните	 за	 страната.	 Но	
все	 пак	 образователната	
структура	 е	 сравнително	
добра.	По-добре	са	неща-
та	със	средното	образова-
ние.
	 Поради	 влошената	
демографска	 обстановка	
през	следващите	4	години	
само	50	на	сто	ще	се	вле-
ят	в	пазара	на	труда	сре-
щу	тези,	които	ще	излязат	
в	пенсионна	възраст.	
	 По	 данни	 от	 БАН	

над	 50	 на	 сто	 от	 заетите	
лица	 в	 областта	 са	 над	
50-годишна	 възраст.	 Има-
ме	 доста	 работещи	 пен-
сионери	 в	 инженерните	
специалности.	 В	 областта	
има	 много	 голяма	 нуж-
да	 от	 машинни	 инжене-
ри.	 Да	 не	 забравяме,	 че	
Техническият	 университет	
в	 Габрово	 задоволява	 с	
кадри	нуждите	и	на	съсед-
ни	 области.	 Знае	 се,	 че	
има	 разминаване	 между	
специалностите,	 които	 се	
търсят	на	пазара	на	труда,	
и	тези,	които	се	предлагат	
във	висшите	 учебни	 заве-
дения.	 Университетите	 ще	
трябва	 да	 се	 стремят	 да	
настигнат	 съвременното	
ниво,	но	едва	ли	ще	могат	
да	 отговорят	 на	 всички	
конкретни	търсения	на	ра-
ботодателите.	 Значи	 и	 те	
трябва	 да	 са	 готови,	 пое-
майки	 студентите	 още	 по	
време	на	учебния	процес,	
да	 им	 създават	 условия	
да	изучават	съвременните	
технологии	 на	 място	 във	
фирмите“,	уточни	тя.
	 Конференцията	 бе	 ор-
ганизира	 от	 Технически	
университет	-	Габрово,	Об-
щина	Габрово	и	акционер-
но	дружество	„Мехатрони-
ка“.

продължава от стр. 1
се	изграждат	съоръжения,	
в	които	учените	пресъзда-
ват	 условия	 за	 живот	 на	
растения,	 животни,	 хора	
в	 закрити	 пространства	 и	
изследват	 влиянието	 на	
изкуствено	 създадената	
среда	 върху	 живота.	 Най-
голямото	 предизвикател-
ство	 е	 опитът	 да	 се	 съз-
даде	 изкуствен	 модел	 на	
системата,	 в	 която	 живее	
човек	 -	 „Биосфера”	 2	 в	
САЩ,	 пустинята	 Аризона.	
За	близо	половин	век	ра-
бота	 и	 живот	 в	 Космоса	
все	 още	 няма	 орбитална	
станция,	 която	 да	 е	 неза-
висима	 от	 получаването	
на	 провизии	 от	 Земята	 –	
храна,	вода	и	въздух.
	 Защо	екипът	на	Обсер-
ватория	за	идеи	2Д	изпра-
ща	мисълта	на	децата	тол-
кова	 далеч	 –	 в	 Космоса,	
отговаря	Ивайло	Раднев:
	 „Когато	 тези,	 които	
днес	 са	 в	 детските	 гра-
дини,	 пораснат,	 ще	 има	
над	65	нови	професии,	 за	
които	ние	дори	не	предпо-
лагаме.	 Над	 90	 професии	
ще	са	коренно	променени.	
Изкуственият	 интелект	 ще	
поставя	диагноза,	не	лека-
рят,	който	познаваме	сега.
	 Идеята	 е	 планово	 да	
въведем	децата	 в	мащаба	
на	самия	проект.	Отначало	
ще	говорим	на	теми	какво	
е	животът,	как	се	заражда,	
краткостта	на	екосистеми-
те,	Ной	на	XXI	век.	Само-
то	 изграждане	 и	 затваря-
не	 на	 голямата	 биосфера	
живи	 растения,	 с	 живо-
топоддържащи	 системи		
е	 като	 марсиански	 град,	
подводен	или	подземен.		

	 Децата	 с	 наша	 помощ	
ще	 направят	 изкуствено	
осветление,	 слънце,	 вода-
та	ще	 циркулира,	ще	 сло-
жим	 помпички	 за	 дъжд...	
Детето	да	види,	че	когато	
пада	 нивото	 на	 влажност,	
може	 да	 натисне	 копче	 и	
да	повиши	влажността.	Да	
се	замислят,	да	ги	накара-
ме	 да	 комбинират,	 да	 ви-
дят	 колко	 сложно	 нещо	 е	
екосистемата	и	крехкостта	
на	тази	екосистема.	
	 Досега	няма	работеща	
такава	 биосфера.	 Не	 мо-
жем	да	направим	успешна	
колонизация	 на	 Космоса,	
ако	 нямаме	 работеща	 би-
осфера.	 Една	 от	 тези	 65	
професии	ще	бъде	на	био-
навта	–	човек,	който	рабо-
ти	вътре	в	такава	биосфе-
ра,	като	космонавт.	Сега	в	
Дубай	 е	 изграден	 изкуст-
вен	град	с	изкуствена	еко-
система.	 Дете,	 на	 което	
му	 е	 станало	 интересно,	
може	след	20-30-50	години	
да	 е	 първият	 бионавт	 от	
Габрово.	Било	 на	Марс,	 в	
пустинята	или	под	земята.
	 Второ	-	запалваме	лю-
бопитство	към	биологията.
	 Слоганът,	 девизът	 на	
нашата	 организация	 е	
„Учене	 чрез	 правене”.	 С	
мой	колега	обсъждаме,	че	
като	научиш	едно	дете	да	
свърже	 помпички,	 бързи	
връзки,	 други	 неща,	 то	 е	
готово	 за	 инженер.	 Ние	
сме	 ментори,	 ще	 сме	 до	
децата,	 нека	 детето	 да	
свързва,	да	наблюдава,	да	
анализира.	 Да	 си	 водят	
дневник.
	 „Виваком”	 застана	 зад	
гърба	 ни.	 От	 260	 проекта	
нашият	е	сред	одобрените.

Децà кàпсулирàт екосистемà 
в Гàáрово, вäъхновени от 
àризонскàтà „Биосферà” 2
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Областният	 управител	
Невена	Петкова	присъства	
на	 откриването	 на	 новата	
учебна	 година	 в	 ОУ	 „Ран	
Босилек“	 –	 Габрово.	 Пъст-
ра	палитра	от	 изпълнения	
огласи	 двора	 на	 училище-
то,	където	се	бяха	събрали	
малки,	 големи	 и	 още	 по-
големи	 „патиланци“.	Имен-
но	да	запазят	патиланския	
дух,	пожела	на	своите	въз-
питаници	директорът	Нина	
Митева.	

Областният	 управител	
се	 обърна	 с	 приветствие	
първо	 към	 най-малките,	
които	 днес	 за	 първи	 път	
чуха	 училищния	 звънец,	 и	
им	 пожела	 с	 нетърпение	

да	 разгръщат	 всяка	 след-
ваща	 страница	 от	 своята	
приказка.	 На	 учениците	
пожела	 свобода,	 защото	
само	 когато	 човек	 е	 сво-
боден	в	мислите	си,	само	
тогава	може	да	се	изкачва	
по	 стълбата	 на	 живота,	
която	ще	го	отведе	до	же-
ланото	 място.	 „Пътят	 не	
е	 лесен!	 Понякога	 ще	 се	
връщате	назад,	ще	падате,	
ще	 се	 отказвате	 и	 после	
отново	ще	тръгвате,	но	ви-
наги	 гледайте	 нагоре	 към	
върха	и	светлината.	Поже-
лавам	 Ви	 да	 имате	 една	
прекрасна	 и	 емоционална	
година,	в	края	на	която	да	
казвате	 с	 радост:	 „Това	 е	

моето	училище	и	аз	винаги	
ще	се	връщам	тук…“	–	до-
пълни	 още	 Невена	 Петко-
ва.	 В	 своето	 приветствие	
тя	подчерта,	че	училището	
днес	 не	 е	 онова	 учебно-
възпитателно	 заведение,	
в	 което	 процесът	 на	 ус-
вояването	 на	 знания	 от	
учебниците	е	едностранен.	
Училището	 днес	 е	 вдъхно-
вение,	 развитие,	 откритие	
на	 потенциала,	 скрит	 във	
всеки	 един,	 училището	 е	
приятелство	 и	 споделяне	
на	 опит.	 „Много	 са	 дей-
ностите,	 които	 държавата	
и	местната	власт	реализи-
раме,	 за	 да	 бъдат	 учили-
щата	 съвременни,	 удобни,	

красиви.	 Но	 по-голямата	
задача	и	отговорност	пред	
всички	 е	 да	 инвестираме	
в	 нашите	 деца	 -	 в	 тяхна-
та	 образованост	 и	 уме-
ния.	 Това	 е	 бъдещето	 на	
всяко	 едно	 населено	мяс-
то,	 бъдещето	 на	 страната	
ни“	 -	 каза	 още	Петкова	 и	
се	 обърна	 към	 учителите	
и	 родителите:	 „Днес	 аз	
няма	 да	 поставя	 разли-
ка	 помежду	 ни,	 защото	
всички	ние	сме	учители	за	
нашите	 деца.	 Учителят	 не	

е	 само	 педагог.	 Учителят	
е	 във	 всеки	 един	 от	 нас	
и	 всички	 ние	 трябва	 да	
даряваме	 своите	 знания,	
опит,	 време,	 да	 вдъхновя-
ваме	и	 да	 носим	мъдрост	
за	децата	ни.	Нека	бъдем	
добри	 учители	 за	 нашите	
деца,	 да	 бъдем	 заедно,	
да	 ги	 подкрепяме,	 за	 да	
могат	 да	 посрещат	 уве-
рено	 предизвикателствата	
на	 бъдещето,	 вдъхновени	
от	 ярките	 постижения	 на	
миналото!“.	След	официал-

ната	част	училищният	звъ-
нец	 даде	 старт	 на	 нова-
та	 учебна	 година.	 Пъстри,	
нови	и	весели	учебни	стаи	
очакваха	 своите	 ученици,	
а	 преподавателите	 бяха	
подготвили	по	нещо	лично	
за	всеки	един.	„Създадена	
е	добра	връзка	между	уче-
ници,	 учители	 и	 родители,	
приятели	 сме,	 но	 и	 има	
създадени	 правила	 в	 учи-
лище,	 които	 всички	 спаз-
ват“	 –	 допълни	 още	 Нина	
Митева,	 която	 разказа	 за	

проектите,	 които	 предсто-
ят	да	се	реализират,	и	за	
идеите	 училищният	 двор	
да	се	превърне	в	прекрас-
но	зелено	пространство	с	
отделни	 кътове	 за	 четене,	
отдих	и	тихи	игри.	Начало-
то	на	това	начинание	вече	
е	поставено	с	новите	арт-
пейки,	 които	 представля-
ват	отворени	книги	с	при-
казки,	а	в	празничния	ден	
безспорно	 бяха	 една	 от	
атракциите,	 с	 които	 всич-
ки	искаха	да	се	снимат.	

Оáлàстният упрàвител пожелà нà учениците своáоäà
Когато човек е свободен в мислите си, само тогава може да се изкачва по стълбата на живота, която ще го отведе до желаното място, каза Невена Петкова

Първокласниците в основно училище "Неофит Рилски" - Габрово

Кметът	на	Община	Се-
влиево	 д-р	 Иван	 Иванов	
присъства	 на	 тържеството	
в	 СУ	 „Васил	 Левски“,	 къ-
дето	заедно	с	училищното	
ръководство	 и	 народния	
представител	Иглика	Събе-
ва	 посрещнаха	 учениците	
и	им	пожелаха	 „На	добър	
път!”.	

„Нека	 първият	 учили-
щен	 звънец,	 скъпи	 учени-
ци,	 постави	 началото	 не	
само	 на	 новата	 учебна	
година,	 а	 на	 нов	 устрем	
към	 знания,	 вълнуващи	
преживявания	 и	 предиз-
викателства“,	 обърна	 се	
към	 тях	 кметът	 д-р	 Иван	
Иванов.	„Бъдете	упорити	в	
стремежите	си	да	търсите	
и	 преоткривате	 себе	 си	
в	 безграничния	 свят	 на	
познанието,	 защото	 обра-
зованието	 е	 това,	 което	
ще	 допринесе	 за	 пълно-
ценната	 ви	 житейска	 и	
професионална	 реализа-
ция.	 Нека	 с	 общи	 усилия,	
уважаеми	учители,	да	въз-
питаваме	 децата	 на	 Се-
влиево	 в	 доброта	 и	 толе-
рантност,	 да	 им	 покажем	
нашето	 добро	 отношение	
към	света“,	каза	още	кме-
тът	д-р	Иван	Иванов.

„Нека	 правим	 всичко	
с	 любов,	 защото	 без	 нея	
всичко	губи	смисъл.	Учили-
щето	е	мястото,	където	се	
заражда	 любовта	 към	 по-
знанието,	 което	 ни	 движи	
по	 нашия	 път	 през	 целия	
ни	 живот.”	 С	 тези	 думи	
директорът	 на	 училището	
Тома	Томев	посрещна	уче-
ниците	и	официално	откри	
новата	учебна	година.

Народният	 представи-
тел	от	ГЕРБ	Иглика	Събева	

също	 поздрави	 учители-
те	 и	 учениците	 по	 повод	
старта	на	учебната	година.	
„Изключително	 съм	 щаст-
лива	 на	 този	 празник	 да	
съм	тук,	сред	вас	и	да	ви	
приветствам	с	началото	на	
новата	учебна	година.	же-
лая	на	учителите	и	дирек-
торите	през	новата	учебна	
година	много	здраве,	успе-
хи,	повече	мъдрост,	трудо-
любие	и	да	запалите	пла-
мъка	 на	 знанието	 в	 тези	

млади	 хора.	 Скъпи	 учени-
ци,	 бъдете	 здрави,	 любо-
знателни	 и	 непрестанно	
жадни	 за	 знания.	 Скъпи	
родители,	 поддържайте	
пламъчето	 на	 знанието	 у	
вашето	дете,	напътствайте	
го	и	го	подкрепяйте“,	заяви	
в	словото	си	Събева.

Първокласниците	 са	
239	и	получиха	като	пода-
рък	 от	 Община	 Севлиево	
книжка	с	избрани	приказ-
ки	от	цял	свят.

продължава от стр. 1
	 Преди	 да	 влязат	 в	
класните	 стаи,	 ученици-
те	 положиха	 Априловата	
клетва.
	 Близначките	 Наталия	
и	 Благовеста	 за	 пръв	 път	
прекрачват	 прага	 на	 Ап-
риловската	 гимназия,	 из-
брали	 са	 профила	 хума-
нитарни	 науки.	 Досега	 те	
са	 учили	 в	СУ	 „Райчо	Ка-
ролев“.	„Успехът	ни	там	бе	
отличен,	 надяваме	 се	 да	
се	 справим	 и	 тук.	 Малко	
се	 притесняваме	 и	 много	
се	вълнуваме“,	казват	те.
	 638	 са	 възпитаниците	
на	 една	 от	 най-елитните	
гимназии	 в	 областта,	 130	
от	тях	са	осмокласници.
	 Истинска	изненада	оч-
акваше	 трите	 паралелки	
първокласници	 в	 ОУ	 „Не-
офит	 Рилски“,	 посрещна-

ха	 ги	 с	 китка	 здравец	 и	
красиво	 украсени	 класни	
стаи	-	с	цветя,	балони,	де-
телинки	с	късметчета.		
	 Малчуганите	 веднага	
бяха	 приобщени	 към	 учи-
лищната	 общност.	Те	 бяха	
включени	 в	 музикалната	
програма	 за	 първия	 уче-
бен	 ден,	 като	 изпълниха	
стихотворения	 и	 народни	
песни.	След	това	в	небето	
бяха	 пуснати	 разноцветни	
балони.
	 „На	 добър	 час,	 скъпи	
ученици!	В	този	специален	
ден,	 изпълнен	 с	 радост	 и	
надежда,	 нека	 поставим	
началото	 на	 една	 успеш-
на	 учебна	 година.	 Бъдете	
любознателни	 и	 упорити,	
изпълнени	с	мечти	и	сили	
да	ги	постигате“,	поздрави	
всички	директорът	на	учи-
лището	Мая	Колева.

9800 äецà прекрàчихà училищния 
прàã в Гàáровскà оáлàст

В	 СУ	 „Райчо	 Каролев“	
кметът	 на	 Габрово	 Таня	
Христова	 съобщи	 добрата	
новина,	 че	 училището	 по-
лучава	 нов	 автобус,	 бла-
годарение	 на	 Министер-
ството	 на	 образованието	
и	 науката.	 Ключовете	 за	
новия	 училищен	 автобус	
получи	 директорът	 на	 СУ	
„Райчо	 Каролев“	 Богдан	
Андреев.

Специални	 гости	 на	
тържеството	 за	 открива-
нето	на	новата	учебна	 го-
дина	в	СУ	„Райчо	Каролев“	
бяха	 учениците	 от	 29-то	
средно	 общообразовател-
но	 училище	 „Беляниново“	
от	побратимения	на	Габро-
во	град	Митище,	Русия.	

Те	 гостуват	 в	 Габрово	
в	 рамките	 на	 ученическия	
обмен	между	партньорски-
те	градове.

СУ „Рàйчо Кàролев" получи нов училищен àвтоáус

16 септември в Габровска област

Първоклàсниците в Севлиево получихà поäàрък от 
Оáщинàтà книжкà с изáрàни прикàзки от цял свят



4 17 септември 2019 г.арт

оБщИНА СЕВлИЕВо

	 Кметът	 д-р	 Иван	 Ива-
нов	благодари	на	древните	
народи,	че	отново	избраха	
севлиевската	 крепост	 за	
свой	дом	на	фестивала.
	 Средновековният	 град	
и	 крепост	 „Хоталич“	 от-
ново	 стана	 арена	 на	 вар-
варски	битки.	За	трета	по-
редна	 година	 тук	 оживяха	
древни	 занаяти	 и	 тради-
ции,	 разразиха	 се	 епич-
ни	 битки,	 последвани	 от	
нечувано	 веселие.	 Трите	
фестивални	 дни	 се	 изни-
заха	като	миг,	който	беше	
запечатан	 в	 дигиталната	
летопис	на	нашия	свят	за	
бъдните	 поколения	 от	 лю-
бопитни	 журналистически	
камери	и	фотоапарати.
	 Фестивалът	 започна	 с	
рев	 на	 варвари	 и	 римски	
бой,	 който	 огласи	 Севли-
ево	 в	 петък,	 13	 септем-
ври.	 Орда	 на	 прабългари	
огласяше	 улиците	 на	 Се-
влиево,	 траки	 възпяваха	
славата	на	крепостта	„Хо-
талич“,	 а	 след	 тях	 римски	
войници	 показваха	 отлич-
на	 строева	 подготовка	 и	
готовност	за	битка.	Всичко	
това	се	случи	на	старта	на	
Третия	 фестивал	 на	 исто-
рическото	 наследство	 и	
Варварския	събор	в	града,	
а	 началото	 бе	 поставено	
с	шествие	 на	 участниците	
по	основни	улици	в	града.	
Кметът	на	Община	Севли-
ево	 д-р	 Иван	 Иванов	 за-
пали	фестивалния	огън	на	
Третия	 събор	 на	 истори-
ческото	 наследство.	 Пла-
мъкът	 даде	 своеобразен	
старт	 на	 фестивала	 и	 бе	
запален	 заедно	 с	 предво-
дителя	от	сдружение	„Дукс	
Антика“	 Димитър	 Спасов.	
„Благодаря	 на	 г-н	Спасов,	
че	 нашите	 приятели	 от	
„Дукс	Антика“	 отново	 дой-
доха	в	Севлиево	за	Третия	
фестивал	 на	 историческо-
то	 наследство.	 Празникът	
ще	 се	 проведе	 на	 най-
прекрасното	място	 в	 Бъл-
гария	 –	 край	 крепостните	
стени	 на	 средновековния	
град	 Хоталич”,	 припомни	
д-р	 Иванов.	 „Изключител-
но	съм	благодарен	на	д-р	
Иванов,	 който	 се	 показа	
за	 пореден	 път	 като	 при-
ятел	 на	 българската	 ис-
тория	 и	 историческото	 ни	
наследство.	 Ние	 страшно	
много	 ценим	 такива	 хора,	
защото	 те	 се	 броят	 на	
пръстите	 на	 едната	 ми	
ръка“,	заяви	Димитър	Спа-
сов	в	приветствието	си.
	 След	обявеното	прими-
рие	 между	 враждуващите	
страни	фестивалът	продъл-

жи	 с	 концерт	 на	 двете	
мистични	 групи	 -	 Freija	 и	
KsANа,	 които	 завладяха	
Севлиево	 с	 магнетичните	
си	гласове.	
	 Вторият	 фестивален	
ден	 продължи	 под	 кре-
постните	 стени	 на	 сред-
новековния	 град	 Хоталич.	
Там	 оживяха	 древни	 за-
наяти,	 битки	 и	 начина	 на	
живот,	 който	 са	 водели	
древните	 племена.	 Кме-
тът	 д-р	 Иван	 Иванов	 и	
директорът	 на	 Историче-

ския	 музей	 в	 Севлиево	
Найден	 Петров	 поздрави-
ха	 участниците	 като	 им	
пожелаха	 успех	 и	 много	
положителни	 емоции	 през	
празничните	 дни.	 „Стана	
традиция	за	трета	поредна	
година	тук	да	провеждаме	
фестивала	и	със	сигурност	
това	 няма	 да	 е	 последно-

то	 му	 издание.	 Виждам,	
че	 се	 събират	 все	 повече	
участници.	 Хубавото	 е,	 че	
редица	 деца	 и	 семейства	
се	 събират	 тук	 и	 желаят	
да	 научат	много	 за	 наша-
та	 древна	 история.	 През	
двата	 дни	 ще	 има	 много	
забавления	за	младежите.	
Нека	всички	да	се	веселят	
и	да	се	чувстват	на	„Хота-
лич“	 като	 у	 дома	 си“,	 за-
върши	 речта	 си	 д-р	 Иван	
Иванов.
	 На	 провелата	 се	 Вар-

варска	 олимпиада	 племе-
ната	 се	 съревноваваха	 в	
битката	 на	 Одисей	 да	 се	
прибере	обратно	при	своя-
та	 съпруга	 в	 град	 Итака.	
Омировият	 герой	 трябва-
ше	 да	 преодолее	 редица	
препятствия,	за	да	достиг-
не	 до	 своята	 благоверна	
Пенелопа.	Тя	пък	вместо	с	

целувка,	 го	очакваше	ядо-
сана,	с	меч	в	ръка	и	пране	
за	 простиране.	 Послед-
ното	 премеждие	 на	 раз-
ярена	 съпруга,	 очаквала	
десет	 години	завръщането	
на	 мъжа	 си,	 всъщност	 се	
оказа	и	най-трудното	пре-
пятствие	 за	 наследници-
те	 на	 Одисей.	 Те	 успяха	
да	омилостивят	любимата,	
макар	и	с	няколко	синини	
по	главата.
	 Специален	 римски	
центурион	 пък	 обучаваше	

малчуганите	 в	 тънкостите	
на	бойното	изкуство	и	ра-
ботата	 в	 екип.	 Учениците	
се	 оказаха	 доста	 ловки	 и	
набързо	приложиха	науче-
ните	 техники	 в	 схватка	 с	
истинските	легионери.
	 Тракийски	 бог	 благо-
слови	 новата	 гроздова	
реколта	 със	 специален	

ритуал,	 включващ	 танци	
на	 вакханки,	 хвърляне	 на	
грозде	в	огъня	и	отпиване	
на	 вино	 за	 здраве	 и	 бла-
годат.	 За	 любознателните	
младежи	 и	 девойки	 през	
третия	 ден	 на	 фестивала	

бе	 направена	 специална	
викторина	 с	 исторически	
въпроси	 по	 повод	 старта	
на	 учебната	 година.	 Де-
цата	 с	 още	 по-голям	 хъс	
отговаряха	 на	 сложните	
въпроси,	след	като	видяха	
с	 очите	 си	 как	 историята	
може	да	бъде	вдъхновява-

ща	и	интересна.
	 По	 време	 на	 фестива-
ла	 бе	 представен	 и	 юби-
лейният	сборник	по	повод	
40-годишнината	 от	 архео-
логическите	 разкопки	 на	
крепостта	 „Хоталич“.	 Еки-

път	 на	 Историческия	 му-
зей	в	Севлиево	бе	създал	
специален	кът,	в	който	по-
сетителите	 можеха	 да	 се	
запознаят	 с	 историята	 и	
археологията	 на	 средно-
вековната	 крепост.	 Пред-
ставянето	 на	 сборника	 бе	
направено	 в	 специално	

аранжиран	кът	за	разкоп-
ките,	 извършвани	 на	 кре-
постта	 през	 тези	 четири	
десетилетия.	 Посетителите	
успяха	да	разгледат	и	из-
ложба	 с	 детски	 рисунки,	
посветена	на	крепостта.

	 Третото	 издание	 на	
Фестивала	 на	 историче-
ското	 наследство	 събра	
стотици	 хора	 край	 стени-
те	на	крепостта	„Хоталич“,	
които	 нямат	 търпение	 да	
разберат	какво	ще	подгот-
вят	 организаторите	 след-
ващата	година.

Крепосттà „Õотàлич” устоя нà вàрвàрите и тàзи ãоäинà

оБщИНА СЕВлИЕВо

	 Инициативата	е	по	по-
вод	 началото	 на	 учебната	
година	 и	 е	 на	 Местната	
комисия	 за	 борба	 срещу	
противообществените	 про-
яви	 на	 малолетните	 и	 не-
пълнолетните	 при	Община	
Севлиево.
	 По	 повод	 старта	 на	
новата	 учебна	 година	 Об-
щина	Севлиево	подари	на	
малки	и	големи	театралния	
спектакъл	 „Магазинче	 На-
дежда”.	 Постановката	 се	
проведе	 вчера	 на	 площад	
„Свобода”,	 пред	 сграда-
та	 на	Общината,	 а	 входът	
беше	свободен.	
	 Забавният	 спектакъл,	
който	 зареди	 с	 позитивни	
емоции	и	 усмивки	децата,	
е	по	мотиви	от	приказките	
на	 Джани	 Родари.	 Поста-
новката	беше	представена	
на	 севлиевската	 публика	
от	 театрална	 формация	
„Малчуганче”	 от	 град	 Со-
фия.
	 С	 тази	 инициатива	
завърши	 и	 превантивна-
та	 програма	 „Лято	 2019”,	
организирана	 от	 Местна-
та	 комисия	 за	 борба	 сре-

щу	 противообществените	
прояви	 на	 малолетните	 и	
непълнолетните	при	Общи-
на	Севлиево	и	помощните	
органи	към	нея	–	Центрове	
по	 превенция	 и	 Клуб	 на	
родителя.	 Участие	 в	 про-
грамата	взеха	и	Младежки	
център	–	Севлиево	и	ЦПЛР	
–	ДК	„Йовко	Йовков”.	
	 В	 периода	 от	 юни	 до	
септември	 повече	 от	 250	
деца	 бяха	 обхванати	 в	
различни	занимания,	свър-
зани	 с	 тази	 превантивна	

програма.	На	11	юли	2019	
г.	 децата	 от	 детските	 за-
ведения	 и	 образователни	
центрове	 в	 града	 посети-
ха	 спектакъла	 „В	 страна-
та	 на	 знаците”.	 Центърът	
по	 превенция	 в	 ЦПЛР-ДК	
„Йовко	 Йовков”	 организи-
ра	весело	детско	караоке,	
конкурс	за	детска	рисунка	
на	 тема	 „Моята	 любима	
приказка”	 и	 спортна	 над-
превара	 „Бързи,	 смели,	
сръчни”.	Творецът	Велизар	
Захариев	 провеждаше	 за-

нимания	 по	 рисуване	 и	
приложни	 изкуства	 два	
пъти	 седмично	 през	 цяло-
то	 лято.	Центърът	 по	 пре-
венция	 в	 кв.	 Балабанца	
организира	 за	 децата	 и	
младежите	 спортни	 игри	
на	открито,	настолни	игри,	
киноследобеди,	 четене	 на	
книжки	и	енциклопедии.	
	 На	 26	 юли	 2019	 г.	 в	
парк	Автогара	 се	 проведе	
традиционното	 състезание	
„Мама,	 татко	и	аз”.	Осем-
надесет	 семейства,	 раз-

делени	 в	 две	 възрастови	
групи	–	до	6	и	до	11	годи-
ни,	мериха	сили	в	забавни	
игри	за	сръчност,	бързина	
и	 точност.	 Деца	 и	 роди-
тели	 заедно	 съпреживяха	
емоциите	на	надпреварата	
като	всички	участници	по-
лучиха	 награди	 и	 поощре-
ния.
	 И	 тази	 година	 добро-
волците	 на	 Пътуващия	
младежки	център	донесоха	
усмивки	и	весели	игри	на	
децата	 в	 община	 Севли-
ево.	За	осем	дни	те	посе-
тиха	селата	Горна	Росица,	
Сенник,	 Богатово	 и	 Петко	
Славейков,	както	и	парко-

вете	в	града	като	увлякоха	
в	 съревнования,	 песни	 и	
танци	 малчугани	 на	 раз-
лична	възраст.	
	 Програмата	си	постави	
за	цел	да	ангажира	и	ос-
мисли	 свободното	 време	
на	 подрастващите	 на	 въз-
раст	между	7	и	18	години.	
	 Друга	 важна	 цел	 на	
лятната	 програма	 бе	 да	
предостави	възможност	за	
развиване	 на	 умения	 за	
работа	 в	 екип,	 да	 запоз-
нае	 децата	 и	 младежите	
с	 алтернативи	 за	 свобод-
ното	 време	 и	 среда	 за	
развиване	 на	 комуника-
тивните,	 интелектуалните	

и	творческите	им	възмож-
ности.
	 Важно	е	и	да	се	насър-
чава	 диалога,	 толерант-
ността	 и	 сътрудничество-
то	 между	 подрастващите,	
както	и	да	има	превенция	
на	асоциалното	поведение	
на	малолетните	и	непълно-
летните.	
	 Реализираните	дейнос-
ти	 през	 лятото	 спомогна-
ха	 на	 децата	 и	 младежи-
те	 чрез	 игрова	 форма	 да	
повишат	 своите	 знания	 и	
умения	 в	 различни	 обла-
сти	 и	 да	 анализират	 по-
зитивните	 примери	 и	 въз-
можности.	

Оáщинà Севлиево поäàри нà всички ученици теàтрàлния спектàкъл „Мàãàзинче Нàäежäà”
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ВЕлА лАзАроВА

	 Концертът	 на	 водещия	 ка-
мерен	ансамбъл	в	състав:	Сто-
имен	 Пеев	 -	 цигулка,	 и	 Йор-
дан	Димитров	 -	 цигулка,	 които	
публиката	 познава	 от	 камерен	
ансамбъл	 „Софийски	 солисти”,	
Валентин	Геров	 -	 виола,	и	Лю-
бомир	 Ников	 -	 виолончело,	
свири	 във	 втората	 концертна	
вечер	на	фестивала.	
	 Определяни	 като	 едни	 от	
най-добрите	 български	 инстру-
менталисти,	 в	 програмата	 им	
прозвучаха	 Игор	 Стравински	 -	
„Три	пиеси	за	струнен	квартет”,	
Дмитрий	 Шостакович	 -	 „Стру-
нен	квартет”	№	11,	оп.	122,	фа	
минор,	 и	 Феликс	 Менделсон	
-	„Струнен	квартет”	№	6,	оп.	80.
	 За	 читателите	 на	 вестника	
те	споделиха:
	 Стоимен	 Пеев,	 носител	 на	
многобройни	 награди	 от	 на-
ционални	 конкурси,	 солист	 на	
редица	български	оркестри:	„С	
много	 топли,	 приятелски	 чув-
ства	участваме	в	43-то	издание	
на	 Дните	 на	 камерна	 музика	
в	 Габрово.	 Музицираме	 с	 удо-
волствие.	 В	 този	 състав	 квар-
тетът	идва	за	първи	път.	За	нас	
това	вече	е	шести	сезон.	Пър-
воначално	съставът	е	създаден	
към	 Българското	 национално	
радио.	През	годините	в	него	са	
участвали	Васил	Вълчев,	Нико-
лай	 Беспалов,	 Николай	 Гагов,	
Димо	 Димов,	 Ангел	 Станков,	
Джефри	Дийн	и	др.
	 Програмата	ни	за	този	кон-
церт	е	с	идеята	да	има	и	про-
изведения	 от	 XX	 век	 -	 съвре-
менна	 музика,	 която	 вече	 се	
води	класика	и	романтика.
	 В	репертоара	ни	са	произ-
ведения	от	най-ранната	музика.	
Миналия	сезон	направихме	ин-
тегрално,	 всичко	 от	 фугата	 на	
Й.	 С.	 Бах.	 Свирим	 и	 произве-
дения,	посветени	през	годините	
на	квартета.
	 Това,	 което	 прави	 Иван	
Стоянов,	диригентът	на	Габров-
ския	 камерен	оркестър,	 за	ор-
ганизиране	 на	 този	 фестивал	
и	 с	продължаване	на	създаде-
ната	 традиция,	 културната	 пуб-
лика,	която	идва	на	концертите	
-		трябва	да	се	запази	колкото	
се	 може	 по-дълго.	 живот	 и	
здраве,	пак	ще	дойдем.	
	 В	 новия	 сезон	 ни	 очакват		
концерти,	 които	 ще	 обхванат	
класика,	 романтизъм,	 музика	
от	 Бетовен,	 Барток,	 Шостако-

вич“.
	 Валентин	Геров,	виола	-	ши-
роко,	 приветливо	 усмихнат,	 на	
когото	 не	 му	 липсва	 чувство	
за	хумор,	е	признат	за	един	от	
най-изтъкнатите	 камерни	 арти-

сти.	 Изявява	 се	 като	 класиче-
ски	и	джаз	музикант:	„Относно	
конкуренцията	 е	 малко	 осо-
бено.	 Вече	 се	 нароиха	 много	
състави.		При	 нас	 в	 България	
се	събират	четири	човека	-	ен-

тусиасти,	 и	 правят	 квартет.	Но	
така	не	се	прави.	Първо	нямат	
необходимата	 щрихова	 култу-
ра,	 необходимата	 подготовка…	
Повече	 от	 20	 години	 свиря	 с	
този	 квартет.	 Бил	 съм	 с	 Димо	

Димов,	Ангел	Станков…	Аз	съм	
от	 времето	 на	 квартет	 Димов.	
Като	 напусна	 той,	 дойде	Ангел	
Станков,	после	-	Джефри	Дийн.	
След	 като	 и	 те	 напуснаха,	 с	
тези	две	момчета	от	„Софийски	

солисти”	 и	 Любомир	 Ников	 от	
Софийската	 филхармония	 сви-
рим	заедно.
	 Сега	 всичко	 обогатяваме	
и	 правим	 една	 нова	 амалгама	
с	 тези	 музиканти.	 Много	 съм	
скептичен,	че	вече	се	събуждат	
нещата	в	България.	жена	ми	е	
тревненка	и	често	съм	в	Тряв-
на.	Наскоро	 имаше	джаз	фест	
в	 града	 с	 Васил	 Петров,	 Вра-
чанската	 филхармония	 и	 трио	
от	Пловдив.	Там	бях	представен	
от	 кмета	 като	 най-прочутият	
тревненски	зет.	Ха-ха-ха…	Пуб-
ликата	 беше	 много	 възторже-
на”.
	 Любомир	 Ников	 -	 виолон-
чело,	 през	 1992	 г.	 постъпва	 в	
Софийската	филхармония.	 Има	
реализирани	 записи	 за	 БНТ	 и	
БНР	 и	 много	 концертни	 тур-
нета	 в	 Европа,	Азия,	Америка:	
„Много	 съм	 щастлив	 да	 свиря	
във	 вашия	 прекрасен	 град	 за	
първи	 път	 и	 по	 една	 емоцио-
нална	 причина.	 Моят	 любим	
учител	Николай	Беспалов	беше	
габровски	зет.	Съпругата	му	Ан-
тоанета	Беспалова	е	габровка.
	 Много	съм	поласкан	от	ва-
шата	 публика,	 която	 толкова	
възторжено	ни	посрещна.	Про-
грамата	 ни	 е	 специално	 кон-
струира	за	тук.	Искахме	да	има	
повече	съвременна	музика,	ро-
мантика”.
	 Йордан	Димитров	-	цигулка,	
от	2006	година	концертмайстор	
на	 Камерен	 ансамбъл	 „Софий-
ски	солисти”:	„Повече	от	десет	
години	 с	 радост	 идваме	 с	 ан-
самбъла	и	за	първи	път	с	квар-
тет	 „София”	 за	 участие	 в	 Дни	
на	камерната	музика.Трудно	ли	
се	 превключва	 от	 камерен	 ан-
самбъл	на	квартет?	Двете	неща	
са	 много	 различни.	 Тук	 свиря	
втора	цигулка.	
	 Имам	 удоволствието	 да	
свиря	и	с	оркестъра,	и	с	квар-
тета.	Нали	човек	се	учи,	докато	
е	 жив.	 Набираш	 непрекъсна-
то	 опит	 и	 най-малкото	 е,	 че	
се	 поддържаш	 като	 музикант.	
Свиря	и	с	други	формации.	Лю-
бим	 композитор?	 Шостакович	
и	всичко	от	него,	може	би	най-
вече	Осми	квартет.	Направи	ми	
впечатление	 специално	 уреде-
ната	 в	 залата	 на	 концерта	 ху-
дожествена	 изложба	 „Вдъхно-
вени	 от	 музиката”	 с	 портрета			
на	 Минчо	 Минчев	 от	 Светлин	
Русев.	 Чудесна	 организация	 и	
програма	на	фестивала	с	инте-
ресни	участници”.

Дни нà кàмернàтà музикà Гàáрово ` 2019

Квàртет „София” - формàция нà световно ниво

оБщИНА СЕВлИЕВо

	 Актьорът	и	музикант	Стефан	
Вълдобрев	 изненада	 приятно	
севлиевци	и	гостите	на	града	с	
прожекцията	на	филма	„Лятото	
на	 Обичайните	 заподозрени“.	
Любимият	 на	 редица	 българи	
филм	 за	 турнето	 на	 може	 би	
най-позитивната	българска	 гру-
па	 бе	 приятно	 изживяване	 за	
хората,	дошли	на	площада	пред	
Община	 Севлиево.	 По	 време	
на	 филма	 всички	 съпреживяха	
с	 актьорите	 емоциите	 от	 едно	
лятно	турне,	събрало	в	себе	си	
хитове	 като	 „По-полека“,	 „Бряг	
с	 цвят	 най-зелен“	 и	 култово-
то	 парче	 от	 90-те	 „Обичам	 те,	
мила“.
	 Еуфорията	 и	 усмивките	 на	
аудиторията	останаха	до	самия	
край	на	филма,	когато	заваляха	

и	 въпроси	 към	 Стефан	 Вълдо-
брев	 и	 режисьора	 на	 лентата	
Камелия	 Петрова.	 Именно	 от	
техните	 отговори	 се	 разбра,	
че	 вероятно	 ще	 се	 направи	 и	
втора	 част	 на	 хитовия	 филм,	
а	Вълдобрев	обяви,	че	е	 готов	
да	 започне	 работа	 по	 нов	 му-
зикален	албум.	„Стига	само	да	
намеря	време	за	 това,	защото	
ми	е	нужно	усамотение“,	обяви	
Вълдобрев.	 Освен	 режисьорът	
на	 филма,	 на	 събитието	 при-
съства	 и	 съпругът	 на	 Камелия	
–	Георги	Иванов.	Той	е	изпълни-
телен	продуцент	на	лентата	и	е	
родом	от	Севлиево.
	 Това	 бе	 и	 първата	 изява	
на	 актьора	 и	 музикант	 в	 Се-
влиево,	 но	 категорично	 няма	
да	 е	 последната.	 „Обичайните	
заподозрени“	ще	бъдат	част	от	
програмата	 на	 Празниците	 на	

града	 в	 средата	 на	 октомври,	
като	тогава	компанията	ще	из-
несе	 своя	 първи	 концерт	 пред	

севлиевската	публика.	
	 Самият	 Вълдобрев	
благодари	 на	 Община	
Севлиево	 като	 органи-
затор	 на	 празниците	
за	 поканата	 и	 обеща	
бандата	 да	 изнесе	 за-
помнящ	 се	 концерт	 в	
Севлиево.	 „Всъщност	
всеки	 мой	 концерт	 е	
уникален	 сам	 по	 себе	
си,	 радвам	 се,	 че	 ще	
мога	 да	 пея	 с	 групата	
пред	 вас	 през	 октом-
ври“	 -	 сподели	 Вълдо-
брев	след	края	на	фил-
ма.
	 Празниците	 на	 града	
тази	година	са	от	9	до	
14	октомври.

СтЕФКА БУрМоВА

	 Девина	 Дянкова	 и	 Герга-
на	 Колева	 представиха	 Севли-
ево	 в	 тазгодишното	 издание	
на	 Детската	 Аполония,	 която	
се	проведе	в	морските	градове	
Созопол	 и	 Царево	 в	 края	 на	
август	 и	 началото	 на	 септем-
ври.	
	 И	 тази	 година	 НЧ	 „Раз-
витие	 1870”	 участва	 с	 две	 от	
изявените	 деца	 от	 Школата	
по	 изобразително	 изкуство	
към	 читалището	 с	 преподава-

тел	 Ива	 Русинова.	 Камъчета-
та,	 събрани	 от	 морския	 бряг,	
оживяваха	в	ръцете	на	Девина	
Дянкова	 и	 Гергана	 Колева	 с	
багрите	 и	мотивите	от	 българ-
ската	везба,	шевици	и	килими	
и	 привличаха	 интереса	 на	 до-
макините	и	гостите	на	Созопол	
и	Царево.
	 В	 Детска	 Аполония	 2019	
участваха	 множество	 деца	 и	
от	 други	 известни	 школи	 от	
цяла	 България.	 Те	 демонстри-
раха	 своите	 умения	 в	 различ-
ни	 области	 на	 декоративно-	

приложните	 изкуства	 като	 ви-
траж,	 квилинг,	 плъсти,	 фигури	
и	картини	от	царевична	шума,	
рисувани	 чадърчета	 и	 други.	
А	 за	 доброто	 настроение	 се	
погрижиха	 малки	 талантливи	
изпълнители	на	народни	и	по-
пулярни	 детски	 песни	 от	 бъл-
гарски	 композитори.	 Но	 най-
големите	 овации	 на	 публиката	
събираха	талантливите	деца	от	
„Джуниър	 бенд”	 към	 училище	
„Емилиян	 Станев”	 във	 Велико	
Търново	с	ръководител	Йордан	
Цветанов.

Девинà Дянковà и Герãàнà Колевà преäстàвихà 
Севлиево нà Детскà Аполония 2019

Стефàн Вълäоáрев с “Оáичàйните зàпоäозрени” 
впечàтлихà севлиевскàтà пуáликà с прожекциятà 
нà филмà зà лятното им турне
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÊÎËÅÄÓÂÀÙÈ
ÌËÀÄÅÆÈ

ÄßË ÎÒ ËÈÍÃ-
ÂÈÑÒÈÊÀÒÀ,
ÈÇÓ×ÀÂÀÙ
ÇÂÓÖÈÒÅ

ÄÚÐÆÀÂÀ Â
ÅÂÐÎÏÀ

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÈ ÀÊÒÜÎÐ
/1925-2008/

ßÏÎÍÑÊÈ ÔÎ-
ÒÎÀÏÀÐÀÒÈ

ÂÈÅÒÍÀÌÑÊÀ
ÍÎÂÀ ÃÎÄÈ-
ÍÀ

ÊÀÌÅÍÀÐÑÊÈ
ÂÐÇÈÂ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ËÅÊÈ
ÊÎËÈ

ÑÒÀÐÎÏËÀ-
ÍÈÍÑÊÀ
ÕÈÆÀ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ,
ÏÎÍÈÆÀÂÀ-
ÙÎ ÒÅÌÏÅÐÀ-
ÒÓÐÀÒÀ

ÐÅÊÀ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÃÐÀÍÈ×ÍÀ
ÐÅÊÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÏÎËÑÊÎ
ÖÂÅÒÅ

ÈÃËÎËÈÑÒÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÂÇÐÈÂÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÑÅËÎ Â
ØÓÌÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÊÐÀÉ ÍÀ
ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÍÃÎËÈß

¹2230

ÑÒÈÕÎÑÁÈÐ-
ÊÀ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

×ÅÐÂÅÉ Ñ
ÊÐÚÃËÎ
ÃËÀÄÊÎ ÒßËÎ

ÄÚÐÆÀÂÅÍ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÅÍ
ÀÊÒ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÎÌÈÐ ÎÒ
„ÈËÈÀÄÀ”

ÐÅÊÀ Â
ÏÎËØÀ

ÇÀÂÈÑÈÌ
ÂËÀÄÅÒÅË

ÏÎÄÀÐÚÊ

ÀÐÆÅÍÒÈÍ-
ÑÊÈ ÔÓÒÁÎ-
ËÅÍ ÎÒÁÎÐ

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎ-
ÄÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ

ÂÈÄ
ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÒÂÎÐÁÀ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ÑÅËÎ ÁÎÐÎ-
ÂÎ” ÍÀ ÊÐÓÌ
ÂÅËÊÎÂ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

×ÈËÈÉÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1904-1973/

ÃÐÀÄ Â ÓÊÐÀÉ-
ÍÀ, ÆÈÒÎÌÈÐ-
ÑÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÄÐÀÌÀ ÎÒ
ÕÅÍÐÈÕ
ÈÁÑÅÍ

ÊÎËÈ, ÌÎÄÅË
ÍÀ ÊÈÀ

ÕÈÄÐÎËÎÊÀ-
ÒÎÐ

ÍÀÒÐÓÏÀÍÈ
ÂÎÄÍÈ ÊÀÏÊÈ
Â ÀÒÌÎÑÔÅ-
ÐÀÒÀ

ÓÊÐÀØÅÍÈÅ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÌÀÐÎÊÎ

ÂÈÄ ÑÏÎÐÒ

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÅÑÒÐÀÃÎÍ

ÒßËÎ, ÂÚÐÒß-
ÙÎ ÑÅ ÎÊÎ-
ËÎ ÎÑÒÀ ÑÈ

ÇÀÕÀÐÅÍ
ÀËÊÎÕÎË

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÃÎÃÎË ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍ-
ÍÀ ÏÎÂÅÑÒ

ÓÌÅÐÅÍ
ÊÎÍÑÊÈ ÕÎÄ

ÅÇÅÐÎ Â
ÓÍÃÀÐÈß

ÍÅÃÎÄÍÀ
ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÅË. ÁÀÒÅÐÈÈ
ÇÀ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËÈ

ÎÃÍÅÒÅ×ÍÀ
ÑÈËÈÊÀÒÍÀ
ÌÀÑÀ

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÍÎÑÀ

ÈÇÊÎÏ, ßÌÀ

ÌÀËÊÎ
ÁÚÐÇÎÕÎÄÍÎ
ÊÎÐÀÁ×Å

ÑÈÁÈÐÑÊÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ Ñ
ÖÅÍÍÀ ÊÎÆÀ

ÎÁÐÀÇ ÂÚÐÕÓ
ÇËÀÒÎ Ñ ×ÅÐ-
ÍÀ ÑÏËÀÂ

ÐÀÄÈÎËÎÊÀ-
ÒÎÐ

ÑÒÀÐÀ ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÇÚÐÍÅÍÈ
ÕÐÀÍÈ

ÂÈÄ ÃÀÉÄÀ

ÕÈÙÍÀ ÑËÀÄ-
ÊÎÂÎÄÍÀ
ÐÈÁÀ

ÈÇÎÁÐÀÆÅ-
ÍÈÅ ÍÀ
ÑÂÅÒÅÖ

×ÅØÊÈ
ÍÀÐÎÄÅÍ
ÒÀÍÖ

ÄÐÅÂÅÍ
ÍÀÐÎÄ Â ÄÍÅ-
ØÅÍ ÈÐÀÍ

ÐÅÊÀ Â
ÃÐÓÇÈß

ÃÐÀÄ Â ÏÅÐÓ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1817-1882/

ÒÐÅÂÈÑÒÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ,
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ËÅÊÀ ÓÒÐÈÍ-
ÍÀ ÌÚÃËÀ

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÖÚÐÊÎÂÍÎÒÎ
ÊÐÀÑÍÎÐÅ-
×ÈÅ

ÏËÎ×ÊÀ ÇÀ
ÈÃÐÀ ÍÀ
ÒÀÁËÀ

ÌÈÒÈ×ÍÈ
ÑÚÙÅÑÒÂÀ Â
ÑÊÀÍÄÈÍÀÂ-
ÑÊÀÒÀ
ÌÈÒÎËÎÃÈß

ÂÎÄÍÀ ÏÒÈÖÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ËÅÕÀÐ ÎÒ
„ÖÈÃÀÍÑÊÀ
ËÞÁÎÂ”

ÑÅËÎ Â ÏËÎÂ-
ÄÈÂÑÊÀ ÎÁË.

ÐÀÄÈÎÀÊÒÈ-
ÂÅÍ ÌÈÍÅÐÀË

ÍÀÅÌÅÍ
ÇÅÌÅÄÅËÑÊÈ
ÐÀÁÎÒÍÈÊ,
ÐÀÒÀÉ

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍ
ÂÎÄÅÍ ÏÚÒ

ÎÐÀÒÎÐ,
ÂÈÒÈß

ÍÎÆÍÈÖÀ,
ÊÀËÚÔÊÀ
ÇÀ ÍÎÆ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÙÀÒ Â ÑÀÙ

ÖÂßÒ ÍÀ
ÊÎÆÀÒÀ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÏÅÉÎ
ßÂÎÐÎÂ

ÄÅÁÅËÎ
ÂÚÆÅ Ñ
ÏÐÈÌÊÀ

ÔÈËÌ ÍÀ
ËÞÊ ÁÅÑÎÍ

ÐÓÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÀÊÒÜÎÐ
/1987-2003/

ÏÈÒÈÅ ÎÒ
ÃÐÎÇÄÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1832-1918/

ÃÐÀÄ Â
ÈÍÄÎÍÅÇÈß
ÍÀ Î. ÁÀËÈ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÍÀ ÂÎÄÎÐÎÄ
È ÊÈÑËÎÐÎÄ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ-ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÌÀÍÎËÈÑ
ÊÀËÎÌÈÐÈÑ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß
ÍÀ Î. ÕÎÍÑÞ

ÏÐÎÂÈÍÖÈß
Â ÌÈÀÍÌÀÐ

ÌÈÅÙÈ
ÌÅ×ÊÈ

ÃÎËßÌÀ ÃÐÓ-
ÏÀ ÈÇÌÐÅËÈ
ÌÅÊÎÒÅËÈ

ÏÎÂÐÅÄÀ Â
ÌÀØÈÍÀ

ÄÚÃÎÂÀÒÀ
ÎÁÂÈÂÊÀ
ÍÀ ÎÊÎÒÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1940-1994/

ÊÐÀÑÈÂÎ
ÂÎÄÍÎ
ÖÂÅÒÅ

ÑÎËÅÍÎ
ÅÇÅÐÎ ÊÐÀÉ
ÌÎÐÅ

ÄÂÓÅÒÀÆÅÍ
ÀÂÒÎÁÓÑ

ÍÅÌÑÊÈ
ÔÎÒÎÏÐÎß-
ÂÈÒÅË

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÅÊÂÀÄÎÐ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ËÈÒÅÐÀÒÓ-
ÐÀ

ÐÓÑÊÈ ÊÈÍÎ-
ÐÅÆÈÑÜÎÐ
/1898-1951/

ÒÓÐÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÒÐÅÍÜÎÐ

ÑÓÕ ÑÐÅÄÈ-
ÇÅÌÍÎÌÎÐ-
ÑÊÈ ÂßÒÚÐ

ÏÅÙÅÐÀ Â
ÈÑÊÚÐÑÊÈß
ÏÐÎËÎÌ

ÃÐÀÄ Â
ÞÆÍÀ ÊÎÐÅß

ßÏÎÍÑÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÔÅÍÈÊÑ”
/1905-1969/

ÑÁÎÐÍÈÊ
ÐÀÇÊÀÇÈ ÎÒ
ÈÂÀÍ ÀÐÆÅÍ-
ÒÈÍÑÊÈ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÀÑÏÀÐÓÕ
ËÅØÍÈÊÎÂ

ÏÎÐÚ×È-
ÒÅËÑÒÂÎ
ÂÚÐÕÓ
ÏÎËÈÖÀ

ÑÅËÎ Â
ÏËÅÂÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÑÚÏÅÐÍÈ-
×ÅÑÒÂÎ

ÖÈÒÐÓÑÎÂÈ
ÏËÎÄÎÂÅ

ÈÍÄÈÀÍÑÊÎ
ÏËÅÌÅ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÀÌÅÐÈÊÀ

ÑÎËÎÂÎ
ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅ
Â ÎÏÅÐÀ

ÀÐÀÊÀÍ, ÀÐÃÀÒ, ËÀÍÓÑ, ÌÀËÈÍ, ÍÀÂÀÐ, ÍÅÌÀÒÎÄ, ÍÅÐ, ÎËÎÍÈ, ÎÌÈËÅÒÈÊÀ, ÐÈÂÀËÈÒÅÒ, ÐÈÎ, ÑÈÐÎÊÎ, ÒÀÁÀÍÀÍ, ÒÀÒÀÐÈ, ÒÅÐÈÌ.
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сТроиТЕлсТВо
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.
ФирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
сТроиТЕлна ФирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - 
0879/93-24-34. [18, 10]

рЕМонТ на стари покриви 
и подмяна на улуци ВАРО-
ВИ  мазилки - справки на 
тел. 0876/416-716 [13, 9]
бригада изВършВа ре-
монт на циглени покриви, 
топло- и хидроизолации, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги -  0895/295-
654. [7, 6]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, дренаж и 
други - 0895/81-05-04. 
рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 3]
подпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 3]
покриВи, дрЕнаж, са-
ниране, гипсокартон - тел. 
0897/390-194. [23, 3]
покриВи, подМазВанЕ 
на капаци, топлоизолация 
- тел. 0899/21-77-46. [4, 
1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - справки на тел. 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
шпаклоВка и боядис-
ване - справки на тел.  
0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
полаганЕ Фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 19]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
справки на тел. 0878/943-
895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 17]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. - 
тел. 0894/525-258.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 10]

дограМа
ФирМа „ди Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.
Al  и PVC дограма + 
бонус - справки на тел. 
0893/206-746. [22, 20]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 14]

почисТВанЕ
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663.

косЕнЕ
поддръжка на зелени 
площи. Почистване на дво-
рове. Тел. 0877/919-006. 
[24, 10]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 5]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254.

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
надписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи. Справки 
на тел. 0895/879-620.
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аВТоМобили продаВа
RENAUlT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава 
на тел. 0889/981-103. 
[20, 7]

пЕжо 308, 2012 г., 
ЕВро 5, Всичко 
плаТЕно, продажба 
или барТЕр. Справки 
на тел. 0895/75-46-
75. [5, 5]

опЕл асТра по споразу-
мение се продава на тел. 
0887/745-309. [5, 2]
AUDI 80 се продава на-
тел. 0894/87-15-80. [5, 
1]

сядаш и караш
аВТоМобили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - справки на тел. 
0999/009-008.

аВТочасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

под наЕМ
аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [19, 11]

скрап, сТари
аВТоМобили
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 22]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

рабоТа прЕдлага
краВЕФЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-301. [17, 
13]
Магазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 9]
„озЕкс” Търси работ-
ници, може и без опит. 
Справки на тел. 0885/503-
426. [6, 3]

„диМас“ ад Търси 
да назначи аВТо-
МонТьор. За пове-
че информация: тел. 
0885/803-330. [5, 4]

общ рабоТник за сер-
визна дейност, може и 
млад пенсионер, се търси 
на тел. 0895/52-18-49. [6, 
6]
МасажисТка сЕ търси на 
тел. 0876/731-419. [5, 5]
МайсТор на закуски и 
баничар се търсят на тел. 
0893/64-81-13. [10, 5]
ФирМа Търси помощ-
ник-готвач/ка. Телефон за 
информация: 0899/960-
561. [5, 5]

шоФьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [6, 4]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 4]
МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 4]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно - справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 3]
продаВач/ки на дюнер 
и готвачи се търсят на тел. 
0988/90-11-66, 0899/818-
962. [6, 3]
продаВачка на закуски 
се търси на тел. 0893/71-
84-34. [5, 3]
ФирМа Търси работник 
за работа на шприцавто-
мати. Справка от 14.00 
до 18.00 часа на тел. 
0888/378-036. [6, 3]
бЕнзиносТанция Тър-
си служители. Справки на 
тел. 0885/292-801. [11, 2]

пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи, 
пицари. Справки на тел. 
0877/44-55-82. [7, 3]
„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево търси да назна-
чи международни шофьори 
за вътрешен транспорт в 
Европа. За контакти и ин-
формация: тел. 0888/585-
170. [10, 2]
склад Търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 2]
биТоВо заВЕдЕниЕ 
търси да назначи по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 1]

МЕхана Търси да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 1]
заВЕдЕниЕ за бързо хра-
нене търси работничка/к 
кухня. Справки на тел. 
0882/37-00-70. [4, 1]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 1]
рабоТник гипсокарТон 
се търси на тел. 0895/72-
86-68. [4, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093.
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.

дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел.  0876/583-472.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
гоТоВи дърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. 
Справки на тел. 0896/80-
76-88. [25, 20]

проМоция! дъбо-
Ви изрезки - 40 лв./
куб. м. Справки на тел. 
0899/137-896. [27, 19]
продажба и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 16]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. Тел. 
0893/511-154. [24, 13]
грЕди и дъски - наряза-
ни, 60 лв./куб. - справ-
ки на тел. 0893/511-154. 
[24, 13]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [26, 8]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
5]
дърВа за огрев се про-
дават изгодно. Телефон 
за връзка: 0887/600-456. 
[4, 1]

зоВ за поМощ
ако иМа желаещи за 
бране на ябълки, да ми 
се обадят на телефон 
0877/107-123, кв. Ябълка 
№ 59, Колю Спасов. По-
могнете ми, защото съм 
болен! [4, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
бЕТонни цигли продава 
тел. 0895/973-181. [6, 2]

продаВа обзаВЕжданЕ
гоТВарска пЕчка с во-
дна риза за 100 лева се 
продава на тел. 0892/244-
703. [5, 5]
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[5, 1]

коТЕл „голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 6]

продаВа разни
рабоТни обуВки с ме-
тална пластина - нови, 
се продават на тел. 
0878/390-788. [6, 6]
пласТМасоВи цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [5, 4]

кожи - телешки, естест-
вено багрени и омасле-
ни за производство на 
портфейли, органайзери и 
др., се продават на тел. 
0988/81-22-99. [6, 5]
бидони - 3 бр., тенджери 
- 25 литра, 2 бр., ками-
на „Prity“ без водна риза, 
печка „Раховец“, трифазен 
кабел - 50 метра, акуму-
лираща печка продава тел. 
0893/83-04-02. [5, 4]
ФилаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 3]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637.

паВилиони
паВилион - 9 кв. м, се 
продава на тел. 0895/710-
934. [11, 1]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
услуги с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 13]

ТранспорТни услуги 
до 2 тона, каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [25, 
19]
ТранспорТ с ГАЗ-53, са-
мосвал, 4 тона - справ-
ки на тел. 0899/072-605. 
[11, 8]
изгодно! ТранспорТ с 
бус - тел. 0879/08-08-62. 
[7, 7]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 0887/83-61-73.

лЕкари
психиаТър и НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/73-
14-19. [22, 15]
прЕдлага процЕду-
ри с лечебен ефект за 
дископатия, гръб, рамо 
и др. с легло със за-
топляща функция - тел. 
0878/390-788. [6, 6]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 6]

даВа заЕМ
крЕдиТи прЕдлага 
срещу лична карта тел. 
0888/909-384. [11, 9]
крЕдиТ до 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 5]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТо-
Водно обслужВа-
нЕ - СПРАВКИ НА ТЕЛ. 
0898/480-821

съобщЕния
danieladimitriadu@abv.bg 0035966877905 преди, 
0035966877905 впоследствие, Габрово 5300, улица 
„Васил Левски“ № 14, вх. В, ат. 5, ап. 9, Даниела 
Пенчева Петкова, Даниела Пенчева Димитриаду, Петко 
Досев Петков,  Пенчо Досев Петков, Пенка Пенчева 
Иванова, Пенка Пенчева Петкова. [1, 1]

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 6]
коза, ярЕ и пръч се про-
дават на тел. 06714/26-
61. [6, 6]

Магазин за Фуражи
сръбски Фуражи за 

животни „Геби“ - Лъката 
(зад полицията), до Агро-
аптеката, тел. 0878/240-
506. [11, 11]

храна за жиВоТни
бали - стандартни, се 
продават на тел. 0885/95-
42-57. [3, 1]

Регионалният всекидневник 
„100 вести“ 
излиза всеки ден 

без събота и неделя.

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕЛИ 

мебели

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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СВЕтозАр ГАтЕВ

Мъжкият	 отбор	 на	
„Янтра	2019“	спечели	с	3:1	
първото	регионално	дерби	
за	сезона	в	Северозапад-
ната	Трета	 лига.	 Воденият	
от	 Николай	 Василев	 тим	
надигра	 състава	 на	 „Тряв-
на“	на	стадион	„Ангел	Кън-
чев“	в	съседния	град	и	за-
писа	пета	победа,	с	която	
запази	 първото	 си	 място	
във	 временното	 класира-
не.	 Отборът	 на	 „Трявна“	
пък	 остава	 без	 победа	 от	
началото	 на	 първенството	
и	с	актив	от	3	точки	от	три	
равенства	вече	е	на	пред-
последната,	 13-та	 позиция	
в	подреждането.

В	отсъствието	на	Ивай-
ло	Иванов	и	Ивайло	Тодо-
ров,	които	лекуват	травми,	
Николай	 Василев	 беше	
принуден	 да	 прекрои	 от-
браната.	 Денислав	 Нико-
лов	 партнираше	 на	 Мар-
тин	Ангелов	 в	 центъра	 на	
защитата,	а	Христо	Цонев	
и	 Иво	 Георгиев	 бяха	 два-
мата	 крайни	бранители.	В	
центъра	 действаха	 Делян	
Дончев	 и	 Стефан	 Иванов,	
а	пред	тях	 -	Християн	Ко-
жухаров.	На	двата	франга	
започнаха	 Искрен	 Писа-
ров	 и	 Християн	 Василев,	
а	в	атака	-	капитанът	Пла-

мен	Кожухаров.	В	рамките	
на	 вратата	 беше	 Христо	
Лалев.

Габровският	 тим	 реши	
мача	 в	 своя	 полза	 още	
през	 първото	 полувреме,	
в	 което	 наниза	 и	 трите	
си	попадения.	Домакините	
бяха	 тези,	 които	 започна-
ха	по-активно	срещата	и	в	
първите	 десетина	 минути	
упражниха	 натиск.	 Още	 в	
3-та	Алекс	Згрипаров	беше	
близо	до	откриване	на	ре-
зултата	след	пас	на	Васил	
Андреев,	 но	 в	 опита	 си	
да	 стигне	 пръв	 до	 топ-
ката	 извърши	 нарушение	
в	 малкия	 пеналт	 срещу	
Иво	 Георгиев.	 След	 това	
възпитаниците	 на	 играещ-
ия	 треньор	 Илиян	 Трифо-
нов	 изпълниха	 3-4	 ъглови	
удара,	 но	 не	 успяха	 да	
извлекат	 позитив	 от	 се-
рията	 центрирания	 пред	
габровската	 врата.	 Игра-
чите	на	„Янтра	2019“	бързо	
осъзнаха,	 че	 мачът	 няма	
да	 бъде	 толкова	 лесен	 за	
тях	 и	 натиснаха,	 а	 това	
веднага	 даде	 резултат.	 В	
12-та	минута	Искрен	Писа-
ров	се	измъкна	от	опеката	
на	Цанко	Славов,	влезе	в	
наказателното	 поле	 и	 не	
остави	шансове	на	 врата-
ря	 Мирослав	 Киров	 -	 0:1.	
От	този	момент	нататък	га-

бровският	 тим	пое	изцяло	
контрола	 върху	 играта.	 В	
15-та	 минута	 Стефан	 Ива-
нов	 за	 втори	 път	 изпрати	
топката	във	вратата	на	до-
макините,	 но	 попадението	

не	 беше	 зачетено	 заради	
маркирана	засада.	В	30-та	
минута	дойде	моментът	за	
дежурния	 гол	 на	 лидера	
при	 реализаторите	 в	 пър-
венството	Пламен	Кожуха-
ров.	 Капитанът	 на	 „Янтра	
2019“	 се	 разписа	 с	 остър	

шут	от	границата	на	нака-
зателното	 поле	 за	 0:2.	 В	
32-та	 минута	 съставът	 на	
„Трявна“	 отправи	 първия	
си	точен	удар	чрез	Васил	
Андреев,	но	Христо	Лалев	

внимаваше.	 Секунди	 по-
късно	 Пламен	 Кожухаров	
уцели	 страничната	 греда	
на	тревненската	врата.	Ре-
зултатът	 стана	 0:3	 в	 37-та	
минута.	 Христо	 Цонев	 се	
озова	в	прегръдките	на	съ-
отборниците	си,	след	като	

засече	с	глава	центриране	
на	Кожухаров	от	ъглов.

През	 втората	 част	 га-
бровските	 футболисти	 на-
малиха	оборотите	и	играта	
се	водеше	основно	в	цен-

търа	на	терена.	В	72-та	ми-
нута	Христо	Лалев	отрази	
удар	на	Деян	Владимиров,	
а	 в	 83-та	реферът	Михаел	
Павлов	 отсъди	 пресилена	
дузпа	 за	 домакините,	 за	
нарушение	 на	 Цонев	 сре-
щу	 Александър	 Дамянов,	

която	 потърпевшият	 пре-
върна	в	гол	за	1:3.	В	доба-
веното	 време	 на	 срещата	
тревненци	 бяха	 на	 път	 да	
реализират	 и	 втори	 гол,	
но	този	път	насочената	от	
Васил	 Андреев	 топка	 се	
отби	 в	 страничната	 греда	
на	габровската	врата.

Първи	 15	 минути	 за	
„Янтра	2019“	през	този	се-
зон	изигра	Илиян	Тосунов,	
който	 беше	 картотекиран	
в	състава	през	седмицата.

„Доволен	съм	от	побе-
дата	и	трите	точки.	Радвам	
се,	 че	 момчетата	 играят	
добре,	раздават	се	и	виж-
дам	полза	от	работата	ни	
през	седмицата.	Влязохме	
в	мача	сякаш	с	малко	по-
вече	 самочувствие	 от	 не-
обходимото,	 не	 достатъч-
но	 мотивирани	 и	 дадохме	
инициативата	на	отбора	на	
„Трявна“	в	първите	минути,	
но	след	първия	гол	всичко	
си	дойде	на	мястото.	През	
втората	 част	 играхме	 по-
търпеливо	 и	 чакахме	 мо-
менти	 за	 нови	 попадения.	
В	 крайна	 сметка	 бяхме	
отбелязали	 три	 гола	 през	
първата	 част	 и	 беше	нор-
мално	 да	 намалим	 малко	
оборотите,	 въпреки	 че	 не	
е	 имало	 такова	 указание.	
За	мен	беше	важно	да	не	
допуснем	гол	и	ние	не	до-

пуснахме	 такъв,	 но	съдия-
та	сякаш	реши	да	направи	
мача	 малко	 по-интересен	
в	края“,	коментира	настав-
никът	 на	 габровския	 тим	
Николай	Василев.

В	 VII-я	 кръг	 „Янтра	
2019“	 ще	 приеме	 „Акаде-
мик“	(Свищов).	Мачът	е	на	
22	 септември	 на	 стадион	
„Христо	Ботев“.

ОФК „Янтра 2019“: Хрис-
то Лалев, Христо Цонев, Де-
нислав Николов, Мартин Ан-
гелов, Иво Георгиев, Стефан 
Иванов (75 Илиян Тосунов), 
Делян Дончев, Християн Кожу-
харов, Християн Василев (84 
Добрин Георгиев), Искрен Пи-
саров, Пламен Кожухаров (88 
Петър Петров).

ОФК „Трявна“: Мирослав 
Киров, Ивайло Христов, Цанко 
Славов, Ертан Тахиров, Геор-
ги Атанасов, Илиян Трифонов, 
Александър Дамянов, Васил Ан-
дреев, Теодор Костов, Алекс 
Згрипаров, Петър Иванов (Да-
ниел Стефанов, Станислав 
Атанасов, Филип Георгиев, 
Тихомир Трифонов, Димитър 
Динев, Деян Владимиров, Ивай-
ло Илиев).

Голмайстори:
12 Искрен Писаров 0:1
30 Пламен Кожухаров 0:2
37 Христо Цонев 0:3
83 Александър Дамянов 1:3 

дузпа

СВЕтозАр ГАтЕВ

Трета	 поредна	 тежка	
загуба	допуснаха	юношите	
на	„Янтра	2019“	в	Елитната	
група	U19.	В	среща	от	VI-я	
кръг	 на	 първенството	 га-
бровските	 момчета	 отстъ-
пиха	 на	 стадион	 „Христо	
Ботев“	на	столичния	„Сла-
вия	1913“	с	0:5.

Както	 и	 в	 двубоя	 сре-
щу	 „Дунав“	 в	 Русе	 преди	
седмица,	 младите	 габров-
ски	 футболисти	 допуснаха	
гол	 във	 вратата	 си	 още	
преди	 да	 е	 изтекла	 пър-
вата	минута	 от	мача.	При	
първата	атака	на	 „белите“	
Валери	 Маринов	 отрази	
удара	на	Анжело	Кючуков,	

но	при	последвалия	ъглов	
Георги	 Илиев	 беше	 оста-
вен	 да	 засече	 с	 глава	 и	
след	 рикошет	 в	 крака	 на	
капитана	Валери	Радосла-
вов	топката	спря	в	мрежа-
та	на	домакините.	В	 11-та	
минута	гостите	стигнаха	до	
второ	 попадение,	 отново	
след	изпълнение	на	ъглов.	
Кирил	 Сашов	 центрира,	 а	
Красимир	 Панчев	 засече	
с	глава	на	близката	греда	
за	 0:2.	Това	беше	първият	
от	 трите	 гола	 на	 Панчев	
в	 мача.	 В	 30-та	 минута,	
след	 заучено	 изпълнение	
на	 пряк	 свободен	 удар	 и	
пас	 на	 Любомир	 Митков,	
играчът	с	№	11	в	състава	
на	„Славия“	покачи	на	0:3,	

а	в	75-та	оформи	хеттрика	
си,	наказвайки	неориенти-
раните	действия	в	защита	
на	 бранителите	 в	 зелени	
екипи.	 Крайното	 0:5	 беше	
фиксирано	с	хубаво	попа-
дение	на	Димитър	Ненчов	
в	87-та	минута.

Третата	 поредна	 загу-
ба	смъкна	„Янтра	2019“	на	
14-та	позиция	в	класиране-
то	 на	 Елитната	 юношеска	
група	 U19.	 В	 следващия	
кръг	 избраниците	 на	 Ве-
селин	Антонов	ще	гостуват	
на	15-я	 -	 „Верея“,	в	Стара	
Загора.	Мачът	е	в	събота,	
21	септември.

ОФК	„Янтра	2019“	U19:	
Валери	 Маринов,	 Йордан	
Иванов	 (46	 Михаил	 Йоси-

фов),	 Валери	 Радославов,	
Ивелин	 Георгиев,	 Антонио	
Обрешков	 (46	 Денис	 Да-
чев),	 Християн	 Генчев),	
Петър	 Недев,	 Цветомир	
Станев,	 Георги	Петракиев,	
Асен	Асенов.	Треньор:	 Ве-
селин	Антонов.

ПФК	 „Славия	 1913“	
U19:	Никола	Виденов,	Лю-
бомир	 Митков	 (79	 Стоян	
Иванов),	Мартин	Михайлов	
(65	Владимир	Машев),	Ди-
митър	 Балинов,	 Лъчезар	
Георгиев,	 Мартин	 Спасов,	
Георги	 Илиев,	 Илиян	 Ва-
силев,	 Кирил	 Сашов	 (73	
Димитър	Ненчов),	Анджело	
Кючуков,	 Красимир	 Пан-
чев.	 Треньор:	 Ивайло	 Ва-
силев.

"Янтрà 2019" спечели äерáито с "Трявнà" - 3:1

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 „Миналото	 не	 се	 връ-
ща,	но	може	да	се	преглъ-
ща.	 Когато	 го	 преглътнем,	
можем	 да	 го	 заменим	 с	
друго	 символно	 значение,	
дори	 то	 да	 е	 от	 шоко-
лад“,	пошегува	се	актьорът	
Стефан	 Щерев	 по	 повод	
изработения	умален	модел	
от	 шоколад	 на	 паметника	
на	 Бузлуджа.	 Той	 бе	 ат-
ракцията	 на	 откриване	 на	
изложбата	 „Нонумент“	 в	
Дома	на	хумора	и	сатира-
та.
	 „24-то	 Биенале	 „Из-
мерения	 на	 публичното“	
приключва	 с	 една	 излож-
ба,	 представяща	 нонумен-
ти	 -	 монументи,	 които	 са	
загубили	 или	 променили	

символната	 си	 стойност	
в	 резултат	 на	 промени	 в	
идеологията.	 Създадени	
като	 места	 за	 възхвала	
и	 памет,	 нонументите	 се	
оказват	 в	 забвение,	 за-
немарени	 и	 оставени	 на	
влиянието	 на	 времето.	
Най-яркият	пример	за	това	
е	паметникът	на	връх	Буз-
луджа.	
	 Изложбата	 „Нонумент“	
e	 плод	 на	 съвместни	 уси-
лия	 на	 няколко	 институ-
ции,	 като	 Държавна	 аген-
ция	 „Архиви“,	 Национален	
парк-музей	 „Шипка-Бузлу-
джа“,	Българска	национал-
на	телевизия.	Тя	представя	
авторската	 селекция	 на	
паметниците,	 създадени	
като	 възхвала	 на	 поли-
тически	 или	 исторически	

събития.	 Интересни	 при-
мери	 от	 Централна	 и	 Из-
точна	 Европа,	 сред	 които	
силен	акцент	е	паметникът	
на	 връх	 Бузлуджа,	 изгра-
ден	по	поръчение	на	Бъл-
гарската	 комунистическа	
партия	 през	 1981	 година.	
Изложбата	 представя	 до-
кументални	материали,	фо-
тографии	и	филми	от	про-
ектирането,	 планирането,	
строежа,	функционирането	
на	паметника.	А	също	така	
и	 затварянето,	 разграбва-
нето	 и	 разрухата	 на	 мо-
нумента.	 Архивните	 кадри	
от	 строежа	и	откриването	
на	 Бузлуджа	 са	 на	 фото-
графа	Бедрос	Азинян.	Про-
учването	 за	 изложбата	 е	
направено	от	екипа	на	му-
зея“,	 каза	 при	 откриване	

на	 изложбата	 „Нонумент“	
директорът	 на	 Дома	 на	
хумора	 и	 сатирата	Марга-
рита	Доровска.
	 В	 изложбата	 са	 пока-
зани	 карикатури	 на	 из-
вестни	 български	 автори	
като	 Христо	 Комарницки,	

Чавдар	Николов	и	Ивайло	
Нинов	по	повод	паметника	
на	 Бузлуджа	 и	 актуални	
политически	 събития,	 ви-
цове	 с	 познати	 метафори	
и	 скорошни	 исторически	
събития,	 вестници	 със	
снимки	 и	 текстове	 на	То-

дор	живков	 за	 значение-
то	 на	 монумента,	 плакати	
с	 надписи:	 „От	 Бузлуджа	
всичко	се	вижда	по-ясно“,	
„Тук,	 на	 този	 връх,	 тупти	
сърцето	на	България“.
	 За	посетителите	на	из-
ложбата	 е	 създаден	 спе-
циален	щанд,	където	могат	
да	 се	 сдобият	 с	 шокола-
дова	 Чиния,	 изработена	
от	 фабриката	 на	 Станчо	
Колев.	А	също	така	с	тени-
ски,	стикери,	значки,	чаши	
с	логото	на	„Нонумент“.	
	 Ден	 по-късно	 на	 връх	
Бузлуджа	 пред	 Дом-па-
метника	 на	 БКП	 бе	 пред-
ставен	 и	 интерактивният	
спектакъл	 „Нонумент“.	
Пърформънсът	бе	под	фор-
мата	на	пиеса	за	слушане,	
в	 която	 публиката,	 която	

се	разхожда	край	Чинията,	
участва	 активно,	 следвай-
ки	провокативните	насоки,	
които	й	дават	организато-
рите.	
	 Представлението	 е	 на	
група	 ЛИГНА	 (Германия),	
актьора	 Стефан	А.	 Щерев	
и	 с	 музика	 на	 Емилиян	
Гацов	-	Елби.
	 	 	 Изложбата	 „Нонумен-
ти“	ще	остане	в	Музея	до	
края	на	януари	2020	 годи-
на,	 а	 Биеналето	 може	 да	
бъде	 разгледано	 до	 края	
на	 септември.	 Проектът	 е	
реализиран	 с	 подкрепата	
на	 Програма	 „Творческа	
Европа”	 на	 Европейска-
та	 комисия,	 Национален	
фонд	 „Култура”	 и	 със	 съ-
действието	 на	 Областна	
управа	Стара	Загора.

Юношите нà „Янтрà 2019" с ново тежко порàжение
продължава от стр. 1
На	 стадиона	 ще	 бъде	

експонирана	 и	 изложба	
със	снимки,	проследяваща	
развитието	 на	 футболната	
игра	 в	 нашия	 град	 през	
годините.

В	 18	 часа	ще	 започне	
официалната	 церемония	
по	 връчване	 на	 отличия	
за	принос	в	развитието	на	
футбола	в	Габрово	на	мно-
жество	бивши	футболисти,	
треньори,	съдии	и	деятели.	

Футболният	 празник	
ще	приключи	с	мач	между	
ветерани,	 носили	 екипите	
на	 Габрово	 и	 национал-
ния	 отбор	 на	 България.	
Съдии	и	на	двете	футболни	
срещи	 на	 ветераните	 ще	

бъдат	 бившите	 габровски	
международни	 рефери	Ан-
тон	 Генов,	 Йосиф	 Ронков,	
Николай	 Петров	 и	 Георги	
Йорданов.

Покани	 да	 уважат	 съ-
битието	 са	отправени	 към	
вицепремиера	 Томислав	
Дончев,	 министъра	 на	
младежта	 и	 спорта	 Кра-
сен	Кралев,	президента	на	
Българския	футболен	съюз	
Борислав	Михайлов,	члена	
на	Изпълнителния	комитет	
на	БФС	Емил	Костадинов,	
националния	 селекционер	
Красимир	 Балъков,	 пре-
зидента	 на	 Аматьорска-
та	 футболна	 лига	 Румен	
Вълков,	 председателя	 на	
Зоналния	 съвет	 на	 Бъл-

гарския	 футболен	 съюз	
Бончо	 Генчев,	 до	 Христо	
Стоичков,	 Илиян	 Киряков	
и	други	бивши	национали.	

Сред	гостите	се	очаква	
да	 бъдат	 областният	 уп-
равител	 Невена	 Петкова,	
кметът	 на	 Горна	 Оряхо-
вица	 Добромир	 Добрев,	
кметовете	 на	 съседните	
общини	-	Севлиево,	Трявна	
и	Дряново,	 народни	пред-
ставители	 и	 общински	 съ-
ветници.

Стадион	 „Христо	 Бо-
тев“	очаква	в	съботния	ден	
и	всички	любители	на	най-
популярната	 игра,	 които	
са	 неделима	 част	 от	 100-	
годишната	история	на	фут-
бола	в	Габрово.	

Гàáрово прàзнувà 100 ã. орãàнизирàн футáол... 

продължава от стр. 1
да	 получат	 освен	 българската	 си	 диплома	 и	
германска,	благодарение	на	сътрудничеството	
на	ТУ	в	града	и	германски	технически	универ-
ситети.	
	 По-късно	г-жа	Хинкова	и	инж.	Лена	Геор-
гиева,	председател	на	ОбС	в	Габрово,	отпра-
виха	приветствия	към	първокурсниците.
	 Най-новите	 габровски	 студенти	 бяха	 поз-
дравени	и	от	студентката	от	ОКС	„Магистър“,	
специалност	 „Публична	 администрация“	 Иза-
бела	Йонкова.	
	 Ръководството	на	университета	пожела	на	
първокурсниците	много	успехи	и	упоритост	в	
усвояването	на	знания,	а	по-късно	студентите	
бяха	посрещнати	и	от	екипите	на	катедрите,	в	
които	ще	се	обучават.

Ректорът нà Технически университет - Гàáрово 
посочи инж. Õинковà зà пример нà новите стуäенти

"Минàлото не се връщà, но може äà се преãлъщà" - мото нà изложáàтà "Нонумент" 


